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Вступ 

 
 
Однією з загальносвітових тенденцій є розвиток інформаційного суспільства 

та суспільства знань. Динаміка цього процесу, його результати для громадян, 
суспільства та держави значною мірою залежать від обґрунтованості відповідної 
державної політки та управління, які повинні формуватись на основі достовірної, 
точної, своєчасної та повної інформації про стан, тенденції та фактори впливу на 
розвиток, в тому числі з урахуванням прогнозних оцінок наслідків прийнятих 
рішень тощо.  

З 1998 року, майже 15 років, таку місію виконує передбачена Законом України 
«Про національну програму інформатизації» Щорічна доповідь про стан розвитку 
інформаційного суспільства та інформатизації України (Доповідь). Її підготовка 
урядом та наступне обговорення в парламенті є позитивним прикладом відкритості 
та прозорості влади, практичної реалізації принципу партнерства та рівності усіх 
основних суб’єктів державної політики розвитку інформаційного суспільства та 
інформатизації.  

Метою Доповіді також є інформування громадян, органів влади, суб’єктів 
господарювання та міжнародних організацій про стан, тенденції  та перспективи 
розвитку інформаційного суспільства та інформатизації в Україні, основні 
проблеми в цій сфері та шляхи їх вирішення. Документ є основою оцінки та 
формування державної політики розвитку інформаційного суспільства, 
відпрацювання відповідних рішень, а також здійснення громадського контролю за 
діяльністю влади.    

У Доповіді розглядаються результати аналізу поточного рівня розвитку 
інформаційного суспільства в світі та в Україні, ключові проблемні питання цієї 
сфери та пропонуються можливі підходи та шляхи їх розв’язання, що ґрунтуються 
на широкому статистичному матеріалі та  результатах досліджень, проведених 
Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України 
спільно з підприємствами, компаніями, громадськими організаціями та фахівцями 
сфери інформаційних технологій. 

Звітний період (серпень 2012 р. - серпень 2013 р.), характеризується, 
насамперед, продовженням зростання впливу інформаційних технологій (ІТ) на всі 
сфери життєдіяльності людини, суспільства та економіки, посиленням динаміки, 
масштабів та глибини цього IT-процесів. Зростає вплив ІТ на процеси глобалізації, 
адміністративних реформ, що виражається в поширенні систем електронного 
урядування, підвищенні ефективності життєдіяльності та знаходженні новітніх 
методів ефективного управління цими процесами. Дедалі більше зростають 
фактори забезпечення національної та міжнародної безпеки, 
конкурентоспроможності, сталого соціально-економічного розвитку країн за 
рахунок використання ІТ. Інформаційне суспільство перестало бути теоретичним 
визначенням або потенційною метою, воно існує та швидко розвивається.  

Практично повсюдно розвиток інформаційного суспільства визнано одним з 
найважливіших національних пріоритетів. ООН відпрацьовані базові концепції та 
методи його формування. Зокрема, визначається що національна інформаційна 
політика має включати як складові всі інші аспекти державної політики в 
економічній, соціальній, культурній, екологічній та інших сферах.  

Україна не випадає з цього процесу, на державному рівні прийнято цілу 
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сукупність нормативно-правових документів, продовжує розвиватися ІТ- ринок, 
випереджаючи за темпами розвитку інші галузі. В той же час, ці темпи суттєво 
відстають від темпів розвитку провідних країн світу, Україна за минулий рік значно 
втратила свої позиції в світових рейтингах розвитку інформаційного суспільства.  

Розгляд поточного стану розвитку інформаційного суспільства, 
інформатизації та шляхів вирішення нагальних проблем в цій сфері склали основу 
цього документу. 

При підготовці Доповіді були використані результати експертних оцінок 
провідних фахівців, статистичних спостережень та аналітичних досліджень 
відомих міжнародних організацій, Держстату, консалтингових компаній, 
маркетингових досліджень учасників ІТ ринку, опитувань органів влади. В роботі 
над документом активну участь прийняли співробітники Держінформнауки, члени 
його Громадської ради, представники: 

 Асоціації підприємств інформаційних технологій України;  

 Всеукраїнської  асоціації «Інформаційна безпека та інформаційні 
технології»;  

 ГО «Вікімедіа Україна»;  

 Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН 
України;  

 Інтернет-асоціації України;  

 Національного інституту стратегічних досліджень;  

 Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут»;  

 Національної академії державного управління при Президентові України;  

 Національної академії статистики, обліку та аудиту;  

 ТОВ «Адамант»; 

 ТОВ «Арт-мастер; 

 Українського союзу промисловців та підприємців. 
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1. Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства та 

інформатизації 
 

 

1.1. Стан розвитку інформаційного суспільства в світі 
  
На сьогодні розвиток інформаційного суспільства, поширення інформаційних 

технологій (ІТ) в усі сфери життєдіяльності людини та суспільства стали нормою 
подальшої еволюції цивілізації. У розвинутих країнах продовжується перехід до 
інформаційної сервісно-технологічної економіки, де значна частина ВВП 
забезпечується діяльністю з виробництва, обробки та поширення інформації та 
знань. Практично всіма фахівцями, економістами, політиками усвідомлено, що 
розвиток ІТ створює засади сучасної економіки та добробуту людини. 

Інформаційне суспільство створює нові суспільно-політичні відносини, 
надаючи принципово нові можливості для комунікації, бізнесу, управління, 
добробуту на особистому, регіональному та національному рівнях.  

Врахування особливостей комплексу різнобічних факторів впливу  поширення 
інформаційних технологій, а також особливостей стану країни потребує єдиної 
скоординованої державної політики з розвитку інформаційного суспільства та 
суспільства знань, що вимагає об'єднання зусиль держави, бізнесу, громадських 
та міжнародних організацій, запровадження нових принципів їх взаємодії: 
партнерства, рівності, відкритості та прозорості.  

Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) виділяє триступеневу модель, за 
якою країни або регіони рухаються у розвитку інформаційного суспільства1. Її 
першим етапом є мережева готовність, яка відображається поширенням 
інфраструктури ІТ в суспільстві або країні, ступінь доступу приватних осіб, 
підприємств та організацій до цієї інфраструктури. Основним акцентом є доступ до 
ІТ. Другий етап включає інтенсивність, зокрема, ступінь впровадження ІТ, наголос 
робиться на навичках ефективного використання ІТ. Третій етап 
характеризується ефективністю використання ІТ в конкретному суспільстві або 
регіоні. Таким чином, МСЕ визначає, що вихід на заключний етап розвитку 
інформаційного суспільства, означає становлення країни або регіону 
конкурентоспроможним гравцем в інформаційній економіці, що, звісно, залежить 
від успішності перших двох етапів. 

Згідно з концепцією МСЕ участь в інформаційному суспільстві неможлива за 
відсутності мережевої інфраструктури ІТ. Суспільство також не одержить переваг 
інформаційного суспільства без великого відсотка людей, у яких є знання і навички 
з максимального використання ІТ. Водночас, підхід МСЕ має переважно 
технологічний характер і не враховує складну взаємодію між культурними, 
соціальними, політичними та економічними чинниками, які грають істотну роль у 
визначенні статусу та становища країни. Проте, він забезпечує основи для 
вивчення і аналізу поширення та впливу ІТ, які багато в чому збігаються з іншими 
методами порівняльного аналізу розвитку країн, зокрема, через індекс мережевої 
готовності NRI Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).  

                                                           

1
 E. Bornman  The Mobile Phone in Africa: Has It Become a Highway to the Information Society or Not?. -  

Contemporary Educational technology, 2012, 3(4), 278-292. -  www.cedtech.net/articles/34/343.pdf 
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Згідно з цим індексом1 темпи розвитку інформаційного суспільства 
характеризуються наступним чином. 

 
Індекс мережевої готовності NRI по деяких країнах 

Рейтинг Країна 2013 2012 

1 Фінляндія 5.98 5.81 

2 Сінгапур 5.96 5.86 

3 Швеція 5.91 5.94 

4 Нідерланди 5.81 5.60 

5 Норвегія 5.66 5.59 

6 Швейцарія 5.66 5.61 

7 Велика Британія 5.64 5.50 

8 Данія 5.58 5.70 

9 США 5.57 5.56 

10 Тайвань, Китай 5.47 5.48 

 …   

43 Казахстан 4.32 4.03 

    

54 Російська Федерація 4.13 4.02 

    

73 Україна 3.87 3.85 

 
У цьому рейтингу Україна за рік перемістилася з 75 на 73 місце. Серед країн 

першої десятки найвищі темпи розвитку мережевої готовності мали місце у 
Фінляндії, Сінгапурі та Нідерландах. Водночас, місце України в рейтингу вказує на 
відставання у темпах розвитку інформаційного суспільства та необхідність змін у 
державній політиці з поширення ІТ- інфраструктури. Це підтверджується й 
глобальним інноваційним індексом (Global Innovation Index), який розраховується 
INSEAD2 (Світова бізнес-школа) разом з WIPO3 – Світовою організацією з 
інтелектуальної власності. ІТ-розвиток корелює з інноваційним розвитком, в якому 
Україна теж продовжує відставати від інших країн, навіть, від Тунісу. 

 
Глобальний інноваційний індекс GII по деяких країнах  

 Глобальний інноваційний 
індекс, 2013 

Глобальний інноваційний 
індекс, 2012 

 Індекс Рейтинг Індекс Рейтинг 

Швейцарія 66.59 1 68.2 1 

Швеція 61.36 2 64.8 2 

Великобританія 61.25 3 61.2 5 

Нідерланди 61.14 4 60.5 6 

США  60.31 5 57.7 10 

Фінляндія 59.51 6 61.8 4 

Гонконг (Китай) 59.43 7 58.7 8 

Сінгапур 59.41 8 63.5 3 

Данія 58.34 9 59.9 7 

Ірландія 57.91 10 58.7 9 
                                                           

1
 The Networked Readiness Index 2013 - World Economic Forum. - 

http://www3.weforum.org/docs/GITR/2013/GITR_OverallRankings_2013.pdf. 
2
 The Business School for the World - www.insead.edu. 

3
 World Intellectual Property Organization - www.wipo.int. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.weforum.org%2Fdocs%2FGITR%2F2013%2FGITR_OverallRankings_2013.pdf&ei=MYPWUcylGa324QSq7oDACw&usg=AFQjCNFyLjD3wbZec4Aoa5zPxlqwILRo-Q&cad=rja
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…     

Молдова 40.94 45 39.2 50 

…     

Російська 
Федерації 

37.20 62 37.9 51 

…     

Туніс 35.82 70 36.5 59 

Україна 35.78 71 36.1 63 

 
Наведені рейтинги доповнює динаміка країн світу за індексом IDI розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, що визначається МСЕ1. З нього видно, 
що Україна продовжує втрачати свої позиції, з іншої сторони, має вищу за середню 
позицію в рейтингу серед 155 країн. 

     
Індекс IDI розвитку інформаційно-комунікаційних технологій по деяких країнах  

Країна Рейтинг 
 2011 

Індекс 
 2011 

Рейтинг 
 2010 

Індекс 
 2010 

Рейтинг 
 2008 

Індекс 
 2008 

Республіка Корея 1 8,56 1 8,40 1 7,80 

Швеція 2 8,34 2 8,23 2 7,53 

Данія 3 8,29 4 7,97 7 7,12 

Ісландія 4 8,17 3 8,06 3 7,46 

Фінляндія 5 8,04 5 7,87 12 6,92 

Нідерланди 6 7,82 9 7,61 5 7,30 

Люксембург 7 7,76 7 7,78 4 7,34 

Японія 8 7.76 13 7,42 11 7,01 

Велика Британія 9 7,75 10 7,60 10 7,03 

Швейцарія 10 7,68 8 7,67 9 7,06 

Гонконг, Китай 11 7,68 6 7,79 6 7,14 

…       

Росія 38 6,00 47 5,38 49 4,42 

…       

Білорусь 46 5,57 52 5,01 58 3,93 

…       

Тринідад і Тобаго 61 4,57 61 4,36 56 3,99 

…       

Україна 67 4,40 62 4,34 59 3,83 

 
Провідними країнами за індексом IDI залишаються: Корея, Швеція, Ісландія, 

Данія, Фінляндія та ін. Істотно підвищився рейтинг Японії та, навпаки, знизився у 
Гонконгу, Китаї, що, насамперед, пов’язано з темпами розвитку. Стабільність цих 
темпів демонструє Росія та Білорусь. Україна перейшла з 59 на 67 місце, 
незважаючи на незначне збільшення індексу. В той же час, виходячи зі значення 
індексу Україна за визначенням МСЕ відноситься до розвинутих країн (значення 
індексу яких коливається в межах 3,78–8,34). 

Для більш детального аналізу розвитку інформаційного суспільства МСЕ 
використовує індекс кошику цін на ІТ-послуги( див. табл.). 

   

                                                           

1
 Измерение информационного общества, 2012, МСЭ. -.http://www.itu.int/ITU-
D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012-ExecSum-R.pdf. 
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Кошик цін (індекс ІРВ) на ІІТ-послуги (у % до валового національного доходу 
(ВНД) на душу населення) 

№ 

Країна 
ІРВ 

Субкошик цін 
на фіксований 
телефонний 

зв'язок 

Субкошик цін 
на рухливий 
стільниковий 
телефонний  

зв'язок 

Субкошик цін на 
фіксований 

широкосмуговий 
зв'язок 

 

ВНД, 
дол. 

США, 
2010 

р. 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

1 Макао, 
Китай 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 34880 

2 Норвегія 0,4 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,7 0,7 84290 

3 Сінгапур 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 40070 

4 Катар 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 0,9 71008 

5 Люксембург 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 77160 

6 ОАЕ 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 1,2 1,2 41930 

7 Данія 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,9 0,9 59050 

8 Гонконг, 
Китай 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 0,7 32780 

9 Швеція 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,8 0,8 50110 

10 США 0,6 0,6 0,3 0,3 0,9 0,9 0,5 0,5 47390 

11 Швейцарія 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 71530 

12 Фінляндія 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,9 0,9 47720 

 …          

31 Росія 1,1 1,0 0,8 0,8 1,1 1,1 1,2 1,2 9900 

32 Республіка 
Корея 

1,1 1,1 0,4 0,4 1,3 1,4 1,6 1,6 19890 

 …          

53 Білорусь 1,9 1,8 0,3 0,3 1,8 1,6 3,6 3,6 5950 

 …          

63 Україна 2,4 2,4 2,6 2,6 2,3 2,3 2,5 2,3 8890 

 
Цікавими є те, що Україна, наприклад, маючи ВНД на душу населення 

практично в 5 разів менше, ніж Фінляндія, США або Швеція, має в 4 рази більше 
значення індексу. Це вказує, що в країні за умов збереження поточних доходів 
населення не має підстав для підвищення тарифів на ІТ-послуги та послуги 
зв’язку. В іншому разі це приведе до гальмування процесів розвитку 
інформаційного суспільства.  

Розвиток електронного урядування вимірюється МСЕ за індексом EGDI, що 
робиться раз на 2 роки. Згідно з останнім звітом за 2012 р. склався такий рейтинг.  

  
Індекс розвитку електронного уряду EGDI по деяких країнах 

Рейтинг Країна Значення 
індексу 

Субіндекс 
веб-

присутності  

Субіндекс 
телекомунікаційної 

інфраструктури 

Субіндекс 
людського 
капіталу 

1 Республіка 
Корея 

0,93 1,00 0,84 0,95 

2 Нідерланди 0,91 0,96 0,83 0,94 

3 Велика 
Британія 

0,90 0,97 0,81 0,90 

4 Данія 0,89 0,86 0,86 0,95 

5 США 0,87 1,00 0,69 0,92 

6 Франція 0,86 0,88 0,79 0,92 
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7 Швеція 0,86 0,84 0,82 0,91 

8 Норвегія 0,86 0,86 0,79 0,93 

9 Фінляндія 0,85 0,88 0,72 0,95 

10 Сінгапур 0,85 1,00 0,69 0,85 

 ...         

27 Російська 
Федерація 

0,73 0,66 0,66 0,89 

 ...         

68 Україна 0,57 0,42 0,35 0,92 

 
За цим індексом за період 2005 – 2012 рр. Україна перейшла з 48 на 68 місце. 
  

Індекс електронної участі деяких країн, 2012 р. 

 
Країна 

Електронна 
інформація, 

повнота 
реалізації, % 

Електронна 
консультація, 

повнота 
реалізації, % 

Електронне 
прийняття 

рішень, повнота 
реалізації, % 

Сумарний 
показник, 
повнота 

реалізації, % 

Велика 
Британія 

65 75 67 75 

США 80 70 54 68 

Канада 80 65 54 65 

Республіка 
Корея 

85 60 59 65 

…     

Україна 50 18 25 27 

…     

Російська 
Федерація  

25 0 17 11 

 
Загалом, за останній рік не відбулося істотних змін в темпах та напрямках 

розвитку інформаційного суспільства. Практично не змінилися лідери цього 
процесу, що, звісно, пов’язано і з рівнем економічного розвитку країн, наявністю 
відповідної державної політики, лідерством країн в різних сферах розробки та 
використання ІТ та пов’язаних з ними продуктів чи послуг. З’являються певні 
новітні традиції, звички або культура використання ІТ, особливо в мобільних 
пристроях, що теж грає роль як стимулюючий фактор розвитку. 

В межах СНД лідером розвитку інформаційного суспільства є Російська 
Федерація,  яка прийняла Державну програму «Інформаційне суспільство (2011 – 
2020)».  Судячи з прогресу Росії у світових рейтингах розвитку інформаційного 
суспільства ця програма дає дієві результати. Це ж відноситься й до Білорусі1, 
Казахстану та Молдови2, які випереджають Україну в цих рейтингах та мають 
близькі (навіть за назвою) програми розвитку інформаційного суспільства. 

Мета російської Державної програми - створити нові можливості для 
громадян, бізнесу та держави з використанням ІТ, а також забезпечити 
технологічний прорив у використанні інформації у всіх сферах життя. Основний 
принцип формування полягає в тім, що результати Програми повинні приносити 
користь конкретним групам споживачів - як громадянам, так і бізнесу.  У нову 
редакцію Програми (2011 р.) входять чотири підпрограми: «Інформаційно-

                                                           

1
 http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21001174&p2={NRPA}. 

2
 www.iksmedia.ru/news/sng_news/4841021.html. 
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телекомунікаційна інфраструктура інформаційного суспільства та послуги, що 
надаються на її основі», «Інформаційне середовище», «Безпека в інформаційному 
суспільстві» та «Інформаційна держава». 

Інститут сучасного розвитку1, який працює під егідою Президента РФ, 
додатково до Програми підготував Стратегію розвитку інформаційного 
суспільства, яка включає напрямки подальших дій. Крім цього Інститутом виділено 
8 напрямків досліджень, спрямованих на реалізацію цієї Програми, зокрема, 
економічні, соціальні. технологічні, гуманітарні аспекти розвитку тощо.  

Ним зазначається, що значна частина громадян Росії не дуже добре уявляє 
собі, у чому для них особисто полягає цінність нових  технологій. І зараз ця 
обставина виступає як один з найбільш істотних факторів, що обмежують розвиток 
технологій. Найважливішим завданням є показати людям, що нового прийде в їх 
життя, будинки, спілкування, в охорону здоров'я, освіту, інші сфери, які стосуються 
кожного, завдяки перспективним напрямкам розвитку нових технологій.  

У 2008 р. було створено Російське агентство з розвитку інформаційного 
суспільства (РАРІС)2, яке вказує, що у Російській Федерації склалася неприйнятна 
ситуація, коли інтереси громадян фактично не враховуються органами влади, що 
проводять політику інформатизації. Недостатньо уважно ставляться до громадян 
представники ІТ-бізнесу. Це відображається в практичних проектах створення 
елементів інформаційного суспільства, електронної держави та електронної 
комерції.  

Жителі великих міст, особи з високим рівнем освіти становлять основну 
аудиторію російського сегмента інформаційного суспільства. Соціально 
незахищені групи, громадяни з низьким рівнем доходів, особи старшого покоління, 
жителі невеликих населених пунктів усе більше віддаляються від переваг, які 
надає єдиний інформаційний простір. Крім того, серйозною проблемою є 
відсутність навичок використання зростаючого арсеналу мережних послуг, у тому 
числі нездатність розширити спектр можливостей, які надаються  громадянинові. 
Інформаційний розрив сьогодні – це не відсутність комп'ютера, а несформована 
потреба людини бути членом інформаційного співтовариства. Пропаганда, 
навчання, виховання навичок електронних комунікацій – це завдання, вирішенню 
яких у Російській Федерації варто приділяти пильну увагу.  

До сфер діяльності РАРІС входять: 

 експертна оцінка перспективних напрямків державної стратегії 
формування інформаційного суспільства та розробка рекомендацій з її 
проведення; 

 дослідження суспільної думки з питань задоволеності громадян рівнем 
розвитку та сервісами інформаційного суспільства; 

 експертна оцінка готовності суспільства до сприйняття ІТ-послуг; 

 участь в обговоренні законодавчих ініціатив різних рівнів з точки зору 
врахування інтересів громадян в галузі розвитку інформаційного 
суспільства; 

 пропаганда цінностей інформаційного суспільства засобами соціальної 
реклами, а також з використанням програм масового навчання основам ІТ; 

 виховання духовно-моральних і патріотичних цінностей у рамках 
формування інформаційного суспільства; 

 збереження та збільшення інформаційно-культурної спадщини країни; 

 сприяння гармонізації міжнаціональних і міжкультурних відносин у РФ. 

                                                           

1
 http://www.insor-russia.ru. 

2
 http://rario.ru. 
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Подібні ключові завдання розвитку інформаційного суспільства виділяються і 
в програмі «інформаційний Казахстан-2020»1. 

Державна програма спрямована на вирішення завдань з забезпечення 
ефективності системи державного управління, доступності інноваційної та 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури, створення інформаційного 
середовища для соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, а 
також розвитку вітчизняного інформаційного простору. Застосування на всіх рівнях 
державних органів інформаційних технологій забезпечить упорядкованість у 
питаннях контролю, виключить дублювання бізнес-процесів і даних, що в підсумку 
дозволить скоротити бюджетні витрати та збільшити якість послуг, що надаються.  

Зокрема, в межах програми буде розроблене єдине інформаційно-аналітичне 
середовище державних органів, що стане основним інструментом погодженого 
проведення всіх видів реформ державного управління. Також будуть відкриті 
спеціалізовані курси підвищення комп'ютерної грамотності працівників, вивчається 
питання розвитку ринку дистанційної зайнятості. 

З технологічної точки зору, світові авторитети - Gartner, Inc.2, IEEE Computer 
Society3 виділяють тенденції розвитку ІТ у 2013 р., які збережуться й у найближчі 
три роки. Їх основа формується на стику чотирьох базових елементів - соціальні 
мережі, мобільні пристрої, хмарові технології та управління інформацією, спільне 
використання яких істотно змінить бізнес та суспільство, руйнує старі бізнес-
моделі та створює нових лідерів ІТ-ринку. Об'єднання цих технологій є основою ІТ-
платформи майбутнього. Зокрема, експертами виділяються наступні тенденції.  

Зростання впливу мобільних технологій і, як наслідок, - конкуренції (битви) 
платформ мобільних платформ (iOS, Android та Windows, що втрачає свої 
позиції).  До 2015 р. більш, ніж 80% проданих мобільних телефонів будуть 
смартфонами. Лідирувати на ринку мобільних платформ будуть Android від Google 
та iOS від Apple. Мобільні телефони стануть найкращим шляхом виходу в 
Інтернет, компаніям доведеться вирішувати, які саме мобільні пристрої 
співробітники можуть використовувати на роботі. Актуальним буде створення 
засобів нового поколінням мобільних обчислень, 3D-візуалізації та ін.  

Персональні хмарові сервіси поступово прийдуть на зміну звичайним 
комп'ютерам і стануть центральними інструментами для користувачів. Більш того, 
вони використовуватимуться для зберігання особистої інформації. «Хмари» будуть 
поєднувати пристрої в Інтернет і дозволять створити універсальний набір сервісів і 
для користувачів, і для корпоративного ринку.  

Інтернет речей. Варто очікувати активізацію концепції «Інтернет речей», яка 
передбачає, що доступ в Інтернет одержать не тільки обчислювальні пристрої 
типу ПК, смартфонів і планшетів. До Інтернет можна буде підключити автомобілі, 
фотоапарати, пральні машини, холодильники, медичні датчики, наручні дисплеї. 
Впровадження Інтернету речей для корпоративних користувачів приведе до 
виникнення нових загроз безпеці.  

«Великі дані» (BigData). Цей підхід дозволить обробляти великий обсяг 
неструктурованої інформації. Розвиток цієї технології приведе до того, що в 
майбутньому аналізувати інформацію можна буде й у реальному часі.  

Дієва аналітика. Аналітика та моделювання будуть впроваджуватися 
практично в кожний діловий процес. »Хмарові» аналітичні системи дозволять 
моделювати та оптимізувати бізнес-процеси з мобільних пристроїв у будь-якому 
місці в будь-який час.  

                                                           

1
http://newreporter.org/2013/01/18/v-kazaxstane-sozdadut-informacionnoe-obshhestvo/ 

2
 www.gartner.com. 

3
 www.computer.org. 
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Інтегровані екосистеми. Ця технологія припускає перехід до більш 
інтегрованих систем і екосистем замість різнорідних систем, що дозволить 
одержати меншу вартість, більшу простоту та надійний захист. Прикладом 
втілення такої концепції є iPhone, що використовує одну закриту операційну 
систему iOS та обмежений набір додатків до неї, доступний тільки через AppStore. 
Існує також iCloud для «хмарового» зберігання особистих даних та їх синхронізації. 
Все це разом утворює взаємозалежну інтегровану екосистему. 

Ще більш актуальними стануть проблеми кібербезпеки, цензури та 
контролю Інтернет, що стає полем бою соціальних, технологічних, політичних 
утворень, включаючи відносини між державами та їх громадянами, урядами, 
комерційними структурами тощо. До цього напрямку відноситься й реалізація та 
підтримка систем критичної інфраструктури.  

Зазначені технологічні тенденції додатково підкреслюють високі темпи змін в 
процесах розвитку інформаційного суспільства, відставання від яких поступово 
веде країну в ранг аутсайдерів. 

 
1.2. Стан та тенденції розвитку інформаційного суспільства та 
інформатизації в Україні  
 
Україна, виходячи з наведених вище рейтингів, продовжує рухатися в 

розвитку інформаційного суспільства повільними темпами. Як зазначалося в 
«Щорічній доповіді 2012 р…», країна при поточних темпах ІТ-розвитку 
відставатиме від інших країн, що й спостерігається сьогодні. Наприклад, за даними 
Держстату сукупний індекс капітальних інвестицій за період січень - березень 
2013 р. у відношенні до відповідного періоду попереднього року склав 103%, в той 
же час, в сфері «Інформація та телекомунікації» він дорівнює 92,4%. Більш того, 
якщо з цієї сфери вилучити інформаційну або медійну частину, то обсяг 
капітальних інвестицій у ІТ-сферу складе 1288,4 млн. грн., що у загальному обсязі 
в розмірі 51943,5 млн. грн. складе менш, ніж 2,5%, що замало для сучасного 
високотехнологічного розвитку.  

Це говорить про недостатність заходів державної політики, відсутність 
серйозного інтересу до ІТ-сфери у приватного сектору, розуміння важливості 
високих темпів розвитку інформаційного суспільства.   

Розпорядженням КМУ № 386-р від 15 травня 2013 р. прийнято Стратегію 
розвитку інформаційного суспільства в Україні, Вочевидь, ця Стратегія вимагає 
сукупності послідовних конкретних заходів з прискорення процесів розвитку. 

Для їх детального аналізу Інститутом телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору НАН України за договором з Державним агентством з 
питань, науки, інновацій та інформатизації України розроблено Національну 
систему індикаторів оцінки рівня розвитку інформаційного суспільства, 
затверджену Постановою Кабінету Міністрів України № 1134 від 28.11.2012 р. 
Прийняття цієї системи є певним зрушенням в сфері розвитку інформаційного 
суспільства, оскільки з’явилась  основа для оцінки поточного стану цього процесу 
та можливість прийняття рішень виходячи з конкретних оцінок ситуації. 

Також створено програмно-апаратний комплекс ведення Національної 
системи індикаторів оцінки розвитку інформаційного суспільства, інстальований в 
Держінформнауки. Цей комплекс дозволяє систематизувати процес розрахунку та 
ведення індикаторів та інтегральних індексів, в тому числі за участю групи 
експертів, що визначається Держінформнауки. 

Прийнята Національна система індикаторів узгоджується з міжнародними 
системами, враховує національну специфіку та пріоритетні завдання розвитку 
інформаційного суспільства в країні. На основі системи індикаторів розроблено 
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методику розрахунку інтегральних індексів для оцінки проникнення ІТ в 
життєдіяльність суспільства. На момент підготовки цього документу методика 
розрахунку продовжувала знаходитися на затвердженні в органах влади, які 
розглядають її, як і проект самої Постанови № 1134 від 28.11.2012 р. дуже 
повільними темпами.  

Незважаючи на це, проведені розрахунки індексу RITS рівня проникнення 
інформаційних технологій по регіонах України, які наводяться далі.  

 
Індекс RITS рівня проникнення ІТ в життєдіяльність суспільства по регіонах 

України 
 

Регіон 
Рейтинг за 

індексом RITS 
Індекс 
RITS 

Субіндекс рівня 
розвитку ІТ 

Субіндекс рівня 
використання 

ІТ 

м. Київ 1 52,76 30,93 21,84 

Запорізька 2 41,64 22,77 18,87 

Одеська 3 38,93 18,59 20,34 

Івано–Франківська 4 38,16 20,41 17,75 

Хмельницька 5 36,45 17,83 18,62 

Черкаська 6 36,07 19,70 16,37 

Донецька 7 35,97 17,56 18,41 

Сумська 8 35,43 19,65 15,78 

Миколаївська 9 35,39 19,28 16,11 

м. Севастополь 10 35,37 20,19 15,18 

Рівненська 11 34,72 17,29 17,43 

Харківська 12 34,21 16,29 17,92 

Кіровоградська 13 34,12 16,76 17,36 

Чернігівська 14 33,26 15,80 17,46 

Житомирська 15 33,24 17,24 16,01 

Полтавська 16 32,98 16,65 16,32 

Дніпропетровська 17 32,85 15,98 16,87 

Львівська 18 32,68 16,13 16,55 

Волинська 19 32,58 17,21 15,37 

Вінницька 20 31,95 14,30 17,65 

Київська 21 31,95 17,00 14,95 

Автономна 
Республіка Крим 22 

31,69 15,46 16,23 

Чернівецька 23 31,61 16,40 15,21 

Тернопільська 24 31,52 15,12 16,41 

Закарпатська 25 30,91 15,69 15,21 

Херсонська 26 30,70 15,14 15,56 

Луганська 27 30,63 14,82 15,81 

 
Графічно це має наступний вигляд. 
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Рейтинг регіонів України за індексом RITS

Субіндекс рівня використання ІТ Субіндекс рівня розвитку ІТ Індекс RITS

 
 
Значення індексу RITS в Києві істотно перевищує значення по інших регіонах 

України, далі йдуть Запорізька, Одеська та Івано-Франківська області. загалом, 
спостерігається достатньо рівномірна картина поточного стану розвитку,  

Слід зауважити, що за рівнем розвитку інформаційного суспільства Київ вже 
давно перевищує середньосвітові значення відповідних індексів. Виходячи з цього, 
подальший розвиток інформаційного суспільства в Україні у найближчому 
майбутньому може виглядати як «підтягування» інших регіонів до київського рівня. 
За допомогою індикаторів Національної системи ця робота може виглядати як 
сукупність конкретних заходів, спрямованих на підвищення того чи іншого 
індикатора в залежності від регіону. 

Як і раніше, кількість користувачів Інтернет країни не має однозначного 
тлумачення: Держстат1 оцінює кількість абонентів, яка на І кв. 2013 р. зросла до 
5,4 млн. проти 4,0 млн. у 2012 р. Понад 5 мільйонів абонентів становили домашні 
абоненти Інтернет, що на 23,4% більше, ніж у I кварталі 2012 року. 

Компанії GFK Ukraine, InMind та УНІАН, Інтернет-асоціація України2, як і 
більшість інших компаній та організацій (в тому числі світу) надають дані з кількості 
Інтернет-користувачів - у І кв. 2013 р. в Україні (за різними оцінками) їх 
налічувалось від 17,34 до 19,7 млн. (або 43% населення України)  проти 15,4 млн.  
на І кв. 2012 р. За підсумками І кв. 2013 року 79% комп'ютерів в країні були 
підключені до Інтернет (фіксований зв'язок), в 2012 р. цей показник становив 75%, 
в 2011-му - 70%.  

                                                           

1
 http://www.ukrstat.gov.ua/. 

2 Ihttp://watcher.com.ua/tag/kilkist-korystuvachiv/?, 
http://consulting-ua.com/kilkist-internet-korystuvachiv-v-ukrajini/, 
http://economics.unian.net/ukr/news/169212-kilkist-regulyarnih-internet-koristuvachiv-v-ukrajini-u-1-mu-
kvartali-zrosla-na-15.html, 
http://newsradio.com.ua/2013_06_10/V-Ukra-n-zrosla-k-lk-st-koristuvach-v-nternetu/; 
http://www.inau.org.ua. 
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Рівень проникнення мобільного зв’язку складає 121,8% від загальної 
чисельності населення України. За даним НКРЗІ кількість абонентів мобільного 
Інтернет складає 14,1 млн. осіб, всього нараховується біля 3,5 тис. провайдерів та 
операторів телекомунікацій. 

Найшвидше зростаючою віковою категорією в 2012 р. стали користувачі 
Інтернет у віці старше 60 років. Близько 25% Інтернет-користувачів заробляє 
менше  2 тис. грн. на місяць, близько 40% - від 2 до 4 тис., 20% - від 4 до 7 тис. грн. 

За даними Держстату за показником проникнення доступу в Інтернет серед 
підприємств також лідирує Київ, де його мають біля 95% підприємств. У 
промислових регіонах, цей показник становить вище 85 – 87%%, серед 
аутсайдерів – Чернівецька та Хмельницька області, де лише 72 - 75%% 
обстежених підприємств мали доступ в Інтернет. 

Як зазначається фахівцями1, українці проводять на тиждень 20 годин онлайн, 
у той час, як у Європейському Союзі цей показник у середньому становить 14,8 
годин. Аудиторія - від дітей до пенсіонерів. Кількість чоловіків і жінок-користувачів 
практично зрівнялася. 80% українців заявили, що Інтернет допомагає в організації 
життя, 83% - залишатися на зв'язку із друзями та родичами, 33% вважають його 
корисним для управління фінансами, а 11% - для організації відпустки або поїздки. 

Google є лідером серед пошукових систем в Україні: 60% переходів на інші 
сайти відбуваються саме з нього. На другому місці - Yandex (30%), далі йде mail.ru 
(7%) та ін. 100% користувачів українського Інтернет шукають онлайн-інформацію 
про продукти, а 83% хоча б раз робили покупку в Інтернет-магазинах.  

За оцінками компанії Gemius-Україна ТОП-5 сайтів мають дещо іншу картину: 
Google.com, Mail.ru, Vk.com, Yandex.ua, Youtube.com. Соціальна мережа 
Odnoklassniki.ua в червні 2013 р. піднялася на 6 позицію, Wikipedia.org – 
опустилася на 7, Facebook.com піднялася на 8 позицію рейтингу з охопленням2 
30,1%. Десятку лідерів закриває ресурс безкоштовних оголошень Slando.ua.  

Найбільш популярними зверненнями до Інтернет серед регулярних 
користувачів в І-му кварталі були: соціальні мережі - 63%, електронна пошта - 
50%, завантаження фільмів і музики - 40%, пошук інформації - 38%, новинні сайти, 
читання газет - 31%, Інтернет-телефонія - 30%.  

Експертами зазначається, що українці почали витрачати на доступ до веб-
мережі більше коштів. На початку 2013 р. середні витрати на широкосмуговий 
доступ до Інтернет вдома складали 82 гривні на місяць. Минулого ж року 
користувачі платили за цю послугу 79 грн. Майже кожен другий абонент щомісяця 
сплачував абонплату у 75 грн. У І кв. 2013 р. частка таких користувачів 
зменшилася до 45%. Досить високі витрати на доступ до Інтернет спостерігаються 
в Києві – у середньому 91 гривня на місяць. 

За даними Google3 на І кв. 2013 р., 14% населення України користувалося 
смартфонами, з них 50% щодня виходило в Інтернет. 57% респондентів щодня 
здійснюють пошук за допомогою свого смартфона. 52% з них краще б відмовилися 
від телевізора, ніж від смартфона. 91% регулярно відвідують соцмережі зі своїх 
пристроїв, а 51% - щодня.  

                                                           

1
http://itc.ua/articles/sostoyanie-i-perspektivyi-onlayn-torgovli-v-ukraine-po-materialam-konferentsii-owox-
2012/, http://www.websvit.com.ua/portret-ukrainskogo-interneta/. 

2
 Охоплення – відсоткове співвідношення кількості реальних користувачів, що здійснили, 

принаймні, один перегляд сторінки на сайті до загальної кількості Інтернет-користувачів за цей же 
часовий інтервал. 

3 http://gagadget.com/cellphones/2013-07-12-statistika-google-skolko-ukraintsev-polzuetsya-

smartfonami-i-kak/. 

http://gagadget.com/cellphones/2013-07-12-statistika-google-skolko-ukraintsev-polzuetsya-smartfonami-i-kak/
http://gagadget.com/cellphones/2013-07-12-statistika-google-skolko-ukraintsev-polzuetsya-smartfonami-i-kak/
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За інформацією1 ТОВ «Хостмастер» у першому півріччі 2013 р. кількість імен 
у домені .UA становить 703,5 тис. штук, збільшившись у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року на 6,8%. Варто нагадати, що в серпні також 
зареєстровано перші імена в кирилічному домені .УКР  

Самий масовий публічний домен com.ua нараховує 294 тис. доменних імен 
(15%). Чисельність доменних імен другого рівня склала 14,3 тис. (зростання 
17,33%). Всі інші імена - третього рівня, при цьому для реєстрації доступні 61 
публічний домен: 54 географічних і 7 загального призначення. Серед географічних 
доменів найбільшою популярністю користується kiev.ua.. 

 
 

Домен Всього, 
шт. 

Приріст, %  % від 
загальної 
кількості 

01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 

UA, 
всього 

703476 +6,81 -0,33 -0,94 100 

UA, 2ld 15756 +13,33 +6,11 +0,75 2,24 

COM.UA 293789 +15,39 +8,35 +0,56 41,76 

KIEV.UA 65537 +19,51 +3,45 +0,10 9,32 

 
Послуги з реєстрації у доменах .UA, .com.ua, .kiev.ua надають 176 

реєстраторів (проти 186 минулого року). Частка ринку, що контролюють п'ять 
найбільших реєстраторів, становить 60,63% (проти 54,71% у минулому періоді). 

За даними iKS-Consulting очікується зниження темпів зростання кількості 
користувачів широкосмугового доступу до Інтернет, які у 2015 р. знизяться до 10%. 
Вочевидь це пов’язане з поступовим насиченням ринку. Ця ж компанія, визначає 
найбільшими провайдерами широкосмугового Інтернет  «Укртелеком», «Київстар», 
«Воля», які охоплюють більше половини цього ринку.  

За даними Держстату2 протягом I півріччя 2013 р. в Україні надано 
інформаційних послуг з програмування на суму 5,0 млрд. грн., за той же час 
населенню надано IT-послуг на суму 166 млн. грн. Сьогодні Україна є одним з 
найбільших ринків IT-послуг у Східній Європі3. За даними Світового банку, за 
останнє десятиліття Україна збільшила обсяг експорту IT-послуг майже в десять 
разів, досягнувши 1,5 млрд.  доларів США).  

Торгівля через Інтернет – найбільш успішно зростаюча галузь у країні. За 
минулий рік її обсяг збільшився на 45% і досяг $1,6 млрд. Загалом, оціночний 
річний дохід українського Інтернет-ринку становить не менш 3 млрд.  доларів. 

Разом з тим, оцінити розмір ринку досить складно через два фактори: 
 поняття «електронна комерція» ще досить розмито в правовому плані; 
 досить складно оцінити обіг величезної кількості гравців ринку - більше 

8000 Інтернет-магазинів тільки на платформі рrom.ua або 7000 за даними 
bigmir.net, 300 найбільших з них контролюють до 80% ринку. 

За оціночними даними4, які заслуговують перевірки, у ТОП-5 ресурсів 
електронної торгівлі в лютому 2013 р. увійшли: Інтернет-магазин Rozetka 
(охоплення української Інтернет-аудиторії - 21,8%), дошка оголошень Slando 

                                                           

1
 https://hostmaster.ua. 

2
 http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/28632-v-ukraine-za-polgoda-predostavili-it-uslug-na-5-mlrd-
grn.html. 

3
 http://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/budet-li-nalogovoe-poteplenie-na-it-rynke-ukrainy-
236120. 

4 http://www.in-focus.com.ua/stati/lidery-internet-kommercii-ukrainy/. 

http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/28632-v-ukraine-za-polgoda-predostavili-it-uslug-na-5-mlrd-grn.html
http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/28632-v-ukraine-za-polgoda-predostavili-it-uslug-na-5-mlrd-grn.html
http://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/budet-li-nalogovoe-poteplenie-na-it-rynke-ukrainy-236120
http://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/budet-li-nalogovoe-poteplenie-na-it-rynke-ukrainy-236120
http://www.in-focus.com.ua/stati/lidery-internet-kommercii-ukrainy/


 17 

(19%), торговий центр в Інтернет Prom (18,7%), Інтернет-аукціон Aukro і дошка 
оголошень Emarket (9,5%). 

Найбільш популярними товарами є одяг, побутова, комп'ютерна та мобільна 
техніка, аксесуари, книги. На ресурсах безкоштовних оголошень переважають 
чоловіки (53%), такі ресурси частіше відвідують фахівці (24%) і студенти (18%). 
Більшість аудиторій Інтернет-магазинів проживає в містах з населенням більше 
500 тис. жителів (44,6%), з них 14% - у Києві. 

Трендом минулого року стали бізнеси-інкубатори1. В 2012 р. сума 
інвестицій в старт-апи, що ініційовані українськими компаніями, склала $30 - 50 
млн. Зараз у світі існує дефіцит гарних проектів, і тому інвестиційні фонди 
західних країн і Росії починають вкладати гроші в українські IT-проекти.  

В 2013 р. створений2 перший в Україні грантовий фонд в галузі інформаційних 
технологій - Global Technology Foundation (GTF), що планує підтримувати – ІТ-
проекти в сфері державних послуг, зв'язку, медіа, освіти, охорони здоров'я; 
хмарових обчислень та ін. Стандартний розмір фінансової підтримки - 
240 тисяч гривень.  

Водночас, на поточний і наступний роки експерти прогнозують3 стабілізацію 
ринку ІТ-послуг і навіть його нульове зростання. Це має декілька причин: низька 
інвестиційна привабливість і купівельна спроможність країни, нестабільна 
економічна ситуація в Європі, відсутність підтримки IT-галузі зі сторони держави та 
посиленняконкуренції на світовому ринку аутсорсингової розробки прогрманого 
забезпечення. Міжнародний ринок послуг з програмування активно освоюють нові 
гравці – країни Азії та Південної Америки. За даними дослідження впливової 
аналітичної агенції Gartner за минулий рік з Україною співпрацювали 3,1 % 
опитаних компаній, а з такими країнами як Марокко – 12,2% та Маврикій 7,9%– та 
ПАР - 12% відповідно.  

В Україні для підтримки IT-галузі торік були прийняті закони «Про державну 
підтримку розвитку індустрії програмної продукції» і були внесені зміни в 
Податковий кодекс України, що встановлюють особливий порядок 
оподатковування для IT-сфери. 

Незважаючина це, діючі в Україні умови для розвитку ІТ-бізнесу за обсягом 
стимулів для розвитку відповідної галузі значно поступаються тим, що створені у 
традиційних аутсорсингових локаціях, зокрема в Індії, Росії, Білорусії. Окрім того 
практичне застосування відповідних норм Податкового кодексу  не відпрацьовано 
на рівні деталізації, що забезпечував би безперешкодне використання зазначених 
пільг.    Як наслідок, протягом року після прийняття відповідного законодавства, 
спеціальним режимом оподаткування для ІТ компаній скористалися близько 200 ІТ 
компаній з більше ніж 2000, що свідчить про невідповідність наданих стимулів 
потребам бізнесу.  

 
Висновки. 
1. Україна рухається в напрямку розвитку інформаційного суспільства, 

подальшого поширення використання інформаційних технологій в життєдіяльності 
суспільства та займає, хоча й низьке, але вище за середнє місце в світових 
рейтингах.  

                                                           

1 http://www.websvit.com.ua/portret-ukrainskogo-interneta/. 
2 http://finance.bigmir.net/news/economics/32625-Krypneishie-venchyrnie-fondi-SNG-sozdaut-pervii-v-

Ykraine-grantovii-fond-dlya-startapov. 
3
 http://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/budet-li-nalogovoe-poteplenie-na-it-rynke-ukrainy-
236120. 

 

http://www.websvit.com.ua/portret-ukrainskogo-interneta/
http://finance.bigmir.net/news/economics/32625-Krypneishie-venchyrnie-fondi-SNG-sozdaut-pervii-v-Ykraine-grantovii-fond-dlya-startapov
http://finance.bigmir.net/news/economics/32625-Krypneishie-venchyrnie-fondi-SNG-sozdaut-pervii-v-Ykraine-grantovii-fond-dlya-startapov
http://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/budet-li-nalogovoe-poteplenie-na-it-rynke-ukrainy-236120
http://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/budet-li-nalogovoe-poteplenie-na-it-rynke-ukrainy-236120
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2. Цей рух, в порівнянні зі світовими темпами, сповільнений, і це веде до 
відставання України від передових країн світу. Як і в «Щорічній доповіді 2012 р.», 
знов слід підкреслити, що Україна відстає не тільки за місцем, а й за значеннями 
індексів. Тобто ще актуальніше стала необхідність створення та виконання 
відповідної цій ситуації державної політики розвитку інформаційного суспільства. 

3. Україна є одним з лідерів Східної Європи у наданні послуг з офшорного 
програмування, хоча й має істотних конкурентів в її найближчому оточенні, які на 
відміну від України мають більшу правову та фінансову підтримку своєї діяльності. 

4. Українська інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура непогано 
розвинена. Рівень доступу до Інтернет досяг 43% населення країни. Інтернет-
користувачами є різні верстви населення, навіть, з незначними доходами. Це 
вказує, що подальше поширення гальмується, перш за все, цікавістю та/або 
потребами населення в наявності доступу до мережі. Тобто, поширення доступу 
обмежується не вартістю обладнання та тарифами доступу (за ними Україна має 6 
місце), а зацікавленням в корисності Інтернет та ін. Слід зазначити, що в Україні в 
межах світових тенденцій набуває поширення мобільний Інтернет, використання 
смартфонів і в інформаційно-розважальних потребах, і в сфері ділових інтересів. 

5. Таким чином, подальший розвиток інформаційного суспільства в Україні 
ґрунтується, насамперед, на підвищенні зацікавлення населення та бізнесу у ІТ-
сфері, тобто у розширенні сфери інформаційних послуг, які надаються ІТ-ринком, 
державною та місцевою владою. 

6. Електронна комерція є однією з провідних за темпами зростання галузей 
економіки, в країні налічується не менш 7 – 8 тис. Інтернет-магазинів, обіг яких за 
рік зріс на  45% і досяг 1,6 млрд. дол.. США. 

7. Найбільш масовими ІТ-послугами, якими користується населення є 
соціальні мережі, пошук інформації щодо товарів та послуг, обсяг 
адміністративних інформаційних послуг, які надаються органами влади, взагалі не 
можна порівнювати з ними.  

8. В Україні не має однозначної, достатньо достовірної статистики щодо 
поширення інформаційних технологій, розвитку інформаційного суспільства. 
Держстат не підтримує регулярної інформації з Інтернет-користувачів, доступу до 
Інтернет, обсягів ІТ-ринку тощо. Ці характеристики є базовими, що ніяк не корелює 
з Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства», 
Постановою КМУ «Про затвердження Національної системи індикаторів розвитку 
інформаційного суспільства», недавнім Розпорядженням КМУ «Про схвалення 
Стратегії розвитку інформаційного суспільства». 

9. Умови ведення ІТ бізнесу, зокрема розробки програмного забезпечення за 
обсягом стимулів поступаються тим, які створені у провідних країнах – 
експортерах послуг у сфері ІТ, а їх практичне використання ускладнене. 

10. Слід знову зауважити, що розвиток інформаційних технологій корелює з 
розвитком інновацій, безпосередньо впливає на конкурентоспроможність 
національних економік, відіграє вирішальну роль в наукових дослідженнях та 
освіті. 

 
1.3. Інтернет та Інтернет-послуги в світі та в Україні  
 
Україна разом із провідними світовими державами невпинно наближається до 

психологічно важливої дати 2020-го року, який, радше всього, людство зустріне в 
зовсім іншому форматі, коли ті процеси, які сьогодні лише намітилися як перспективні 
тренди  будуть впроваджені в реальне життя. Передусім мова йде про концепції 
«Великих даних», «Інтернету речей» та «хмарових обчислень». За оцінками 
Міжнародного союзу електрозв’язку в 2020 році кількість приєднаних до мережі 
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пристроїв буде перевищувати в 6 разів кількість підключених до мережі людей (25 
мільярдів пристроїв проти близько 4,5 мільярдів «підключених» людей). Це створить 
реальну інфраструктуру «Інтернету речей» та значно збільшить M2M-трафік («трафік 
від машини до машини», тобто фактично без участі людини.  

Більшість з цих технологій – як принципово нових так і тих, що є результатом 
конвергенції вже існуючих, залежать від доступності ресурсів Інтернет та всіх 
пов’язаних з нею сервісів, надійністю та стабільністю підключення до неї на дедалі 
зростаючих швидкостях. Саме від стабільності таких з’єднань до мережі, їх 
пропускних можливостей та потенціалу зростання (фактично – стратегічної 
можливості постійної модернізації) залежатиме конкурентоспроможність держави в 
новому цифровому світі. На більш практичному рівні мова йде про масштаби 
впровадження широкосмугового доступу. 

Широкосмуговий Інтернет. За даними Міжнародного союзу електрозв’язку 
до кінця 2013 року Інтернетом буде користуватися 2,7 мільярда людей або 39% 
світового населення. Разом з цим, у країнах, що розвиваються, доступ в Інтернет 
залишиться обмеженим, при цьому, згідно з прогнозом, в кінці 2013 року тільки 31% 
населення цих країн буде мати з'єднання, у порівнянні з 77% населення розвинених 
країн. Європа збереже статус найбільш з'єднаного регіону, в якому проникнення 
Інтернету становить 75%, що набагато випереджає  Азіатсько-Тихоокеанський регіон 
(32%) і Африку (16%). 

Згідно з глобальним дослідженням Household Download Index, станом на 
лютий 2013 р. швидкість Інтернету найвищою була у Гонконзі (49,2 Мбіт/с),   
Сінгапурі (40,60 Мбіт/с), Андоррі (39,27 Мбіт/с), Литві (36,78 Мбіт/с) й Південній 
Кореї (35,33 Мбіт/с). Шоста позиція належала Японії. У першу десятку, крім Литви, 
потрапили ще чотири європейських країни (Люксембург, Швейцарія, Нідерланди, 
Румунія). Показник Румунії – 28,21 Мбіт/с. Середні показники бродбенду у країнах 
ЄС, де балтійські й балканські країни не є правилом, а радше винятками, 
порівняно з показниками «тигрів» Східної Азії, є нижчими в 2-2,5 рази (у 
середньому 16,69 Мбіт/с). В Африці менш, ніж у 10% контрактів на фіксований 
широкосмуговий зв'язок надаються швидкості не нижче 2 Мбіт / с. 

У квартальних звітах компанія Akamai1 оприлюднила наступні дані: середня 
швидкість Інтернет-з'єднання по всьому світу перейшла за межу в 3Мбіт/с і  
збільшення склало 4% в проміжку між кінцем 2012 і початком 2013 р.. За рік швидкість 
збільшилася на 17%. Багато в чому збільшенню показників сприяло зростання 
трафіку з мобільних пристроїв. 

Триває зростання проникнення Інтернету в домашніх господарствах, яке нерідко 
вважається найбільш важливим показником доступу в Інтернет. До кінця 2013 року 
41% домашніх господарств у всьому світі буде підключений до Інтернету. 

За останні чотири роки найвищий ріст рівня доступу домашніх господарств 
спостерігався в Африці, при цьому річний темп росту склав 27%. Однак, незважаючи 
на загальну позитивну тенденцію, 90% з 1,1 мільярда домашніх господарств по 
всьому світу, які ще не мають з’єднання, перебувають у країнах, що розвиваються. 

Дві третини населення Землі – близько 4,5 мільярдів людей, все ще не мають 
Інтернет-з’єднання. 

Водночас на загальносвітовому рівні відмічається важливий тренд хоч і 
поступової, однак рішучої відмови від технологій DSL (і в меншій мірі - DOCSIS), які 
поки що залишаються найбільш поширеними в контексті охоплення населення 
широкосмуговим доступом (ШСД) (на загальносвітовому рівні показник охоплення 
технологіями на базі DSL сягає більше 60%, а в структурі ШСД Європейського Союзу 

                                                           

1
 http://pc13.ru/mirovaya_skorost_interneta.htm. 
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– близько 37%). Водночас вони з кожним роком зазнають все більшого морального та 
фізичного старіння і, відповідно, стрімкої заміни на інші, більш сучасні системи - різні 
варіанти волоконно-оптичного (FTTx) зв’язку та мобільного ШСД (мереж 3G та 4G, а 
також заявлених розробок із розвитку 5G-мереж). Врахування цього тренду є 
важливим з огляду на формування державного стратегічного бачення розвитку ШСД 
в Україні на віддалену перспективу. 

Кажучи про розвиток ШСД в Україні, маємо звернути увагу на декілька моментів. 
Передусім важливим є той факт, що Україна з точки зору фіксованого ШСД 

знаходиться у загальноєвропейському тренді. Незважаючи на очевидну доступність 
та поширеність технології xDSL, найбільш розповсюдженою стають волоконно-
оптичні лінії зв’язку (FTTx) – майже 50% користувачів ШСД підключені саме завдяки 
впровадженому FTTx. Досягнення України були відмічені і на міжнародному рівні - 
згідно з даними Всесвітнього форуму з широкосмугових технологій, який пройшов у 
Парижі у вересні 2012 року, Україна займає 16 місце у світі за розвитком мереж FTTH. 

В цьому контексті цікавим є той факт, що у «The Global Information Technology 
Report 2013»1 підготовленому Світовим економічним форумом2, Україна займає 
6-у позицію зі 144 за показником тарифів на ШСД (у 2012 р. – 2-ге місце), тобто 
українські громадяни мають чи не найдешевший ШСД до мережі Інтернет у світі. 

Незважаючи на подібне загальне зростання рівня проникнення ШСД маємо 
констатувати все ще неоднозначну ситуацію із ШСД на важливих соціальних 
об’єктах. Так, з більш, ніж 20 тис. шкіл – 13 тис. (тобто 70%) підключені до мережі 
Інтернет на швидкості від 256 кбіт/с3, що можна вважати ШСД лише досить 
умовно. Проблема посилюється тим, що не всі заклади освіти взагалі мають 
відповідну техніку – за даними НКРЗІ рівень забезпеченості загальноосвітніх 
навчальних закладів І - ІІІ ступенів навчальними комп’ютерними комплексами 
становить 87,2% (міських – до 91%, сільських – до 73%).  

Ця ситуація ускладнюється і загальним станом економічного розвитку: згідно 
з результатами соціологічних досліджень, для значної кількості українських родин 
(до 75%) вища за 2000 гривень ціна ПК вже є вищою за прийнятну.  

Низький рівень проникнення доступності мережі Інтернет і в закладах 
медичної сфери. Станом на 2012 рік було підключено 6 обласних лікарень та 5 
провідних закладів охорони здоров’я, хоча в планах до кінця 2012 року було 
підключення як мінімум всіх обласних лікарень. 

Мобільний зв’язок. Широкосмуговий Інтернет на сьогодні є не єдиним засобом 
доступу до мережі, великого поширення набуває також мобільний Інтернет, особливо 
у місцевостях, де імплементація дротового Інтернет є неможливою технічно чи 
недоцільно дорогою. Проводячи аналіз тенденцій поширення мобільного Інтернету, 
розглянемо тенденції поширення мобільного зв’язку як такі, що корелюють з 
першими. 

Згідно з даними Міжнародного союзу електрозв’язку4 від 27 лютого 2013 року, 
кількість контрактів на рухомий зв'язок в 2013 році зрівняється з кількістю населення 
планети. Більше половини всіх контрактів на рухомий зв'язок сьогодні припадає на 
Азію, яка залишається локомотивом ринкового зростання, і до кінця 2013 року 
загальний коефіцієнт проникнення рухомого зв'язку досягне 96% у всьому світі, 128% 

                                                           

1
 The Global Information Technology Report 2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected World –  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf 
2
 Розділ щодо України готували фахівці Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» 

- http://www.case-ukraine.com.ua/index.php 
3
 Широкосмуговий доступ до Інтернету в Україні: поточний стан та перспективи. Аналітичне 

дослідження.  –   http://1to1.iteach.com.ua/files/index.html#/31. 
4
 www.itu.int/ITU-D/ict/facts/index.html.   

http://www.itu.int/ITU-D/ict/facts/index.html
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у розвинених країнах і 89% в країнах, що розвиваються. 
Подібні тенденції спостерігаються і в Україні. За підсумками першого кварталу 

2013 року, за даними дослідницької компанії GfK Ukraine1, 89% українців старше 16 
років користуються мобільним зв'язком. Це на 3% вище показника за аналогічний 
період 2012 року. 

Найбільш істотно кількість користувачів мобільного зв'язку зросла в містах з 
населенням до 50 тис. жителів - на 4,3% до 91,2%. Крім цього, помітно збільшилася 
частка користувачів у віковій групі старше 60 років, рівень проникнення для якої 
збільшився на 5,5% до 69,4%. 

Водночас маємо відмітити і тренд щодо поступової заміни традиційного 
стільникового зв’язку різними форматами його інтеграції із можливостями мережі 
Інтернет. Наприклад у форматі VoIP (та перспективних технологій на кшталт 
WebRTC) або заміни стандартних SMS можливостями Інтернет-мессенджерів 
(такими як WhatsApp). Все це вже зараз змушує провідних операторів мобільного 
зв’язку шукати альтернативи та корегувати стратегічні моделі свого розвитку. 

Мобільний Інтернет. У першому кварталі 2013 року, за даними дослідницької 
компанії GfK Ukraine, в Україні збільшилася кількість користувачів мобільного 
Інтернету. Всього мобільним Інтернетом зараз користуються 12,6% населення країни, 
в порівнянні з 10% за результатами першого кварталу 2012 р. 10,2% українців 
користуються мобільним Інтернетом на екрані мобільного телефону або смартфона. 
У 2012 цей показник становив 6,9%. 

Чоловіки дещо активніше використовують свої мобільні телефони або 
смартфони для виходу в Інтернет - 12,5% проти 8,3% у жінок. Хоча активність 
чоловіків і жінок у цьому контексті за минулий рік зросла однаково. 

Вікова структура користувачів мобільного Інтернету за допомогою мобільного 
телефону залишилася незмінною. Молодь віком 16 - 19 років є найбільш активними 
користувачами - 37,7%. При цьому найбільше зростання демонструють вікові групи 
користувачів 16 - 19 і 20 - 29 років. 

Найінтенсивніше росли групи користувачів мобільного Інтернету за допомогою 
мобільного телефону в селах та невеликих містах з населенням до 50 тис., де 
дротове підключення до Інтернет набагато менш доступно, ніж у більш великих 
населених пунктах. 

На початок 2013 р. абоненти в середньому витрачали на послуги мобільного 
зв'язку 45 грн., що перевищує середній рівень витрат за підсумками першого 
кварталу 2012 на 4 грн. 

Отже, темпи зростання кількості користувачів мобільного Інтернету (2,6%) дещо 
нижчі за темпи зростання кількості абонентів мобільного зв’язку (3%), але можна 
говорити про кореляцію цих величин та про існування можливостей для подальшого 
зростання кількості користувачів мобільного Інтернету.  

Частка Інтернет-трафіку в мобільних пристроях. Зважаючи на зростання 
кількості користувачів мобільного Інтернету, постає питання щодо тенденцій 
розподілу трафіку, чи частки Інтернет-трафіку в мобільних пристроях. 

Мобільні телефони та планшети успішно завойовують віртуальну реальність - 
частка Інтернет-трафіку по мобільних пристроях з кожним роком збільшується. 
Дослідження Gemius показують2, що найбільша частка переглядів сторінок з 
мобільних пристроїв зареєстрована в Данії. Але, незважаючи на те, що в Данії 
мобільний ринок найбільш розвинений (більше 31% всього Інтернет-трафіку 
генерується з використанням мобільних пристроїв, зростання в порівнянні з квітнем 

                                                           

1
 http://www.gfk.ua/public_relations/press/press_articles/011020/index.ua.html. 

2
  http://www.mediabusiness.com.ua/?option=com_content&task=view&id=35189&Itemid= 
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2012 року - 86%), у Словаччині і Чехії зареєстрований найбільший ріст частки 
переглядів сторінок з мобільних телефонів і планшетів (зростання порівняно з квітнем 
2012 року - більше 200%). 

Словаччина, Угорщина, Хорватія та Литва - чотири країни, які перевищили 
середній показник по частці переглядів сторінок з мобільних пристроїв в регіоні 
Центральної та Східної Європи (6,6%). Експерт з досліджень мобільного Інтернету 
Gemius, пояснив, що причиною такої великої частки переглядів сторінок з мобільних 
пристроїв в цих країнах є вплив сильних локальних брендівах. 

Подальший аналіз показав, що є чотири країни, де зростання частки переглядів 
сторінок з мобільних пристроїв збільшився менше, ніж на 100% протягом останнього 
року - Білорусь (34%), Росія (50%) Литва (81%) і Польща (87%) . Зростання кількості 
переглядів сторінок з мобільних пристроїв на інших ринках регіону складає від 100% 
до 200%; в Україні - 105%. 

Таблиця1 

Країна  Частка (%) 
переглядів сторінок 
мобільних пристроїв 
в Інтернет-трафіку 

(Квітень 2012) 

Частка (%) 
переглядів сторінок 
мобільних пристроїв 
в Інтернет-трафіку 

(Квітень 2013)  

Відносне зростання 
(%) частки 

переглядів сторінок 
мобільних пристроїв 
в Інтернет-трафіку *  

Середній 
показник по 
регіону 

2,80%  6,60%  135%  

Словаччина 6.29%  20.08%  219%  

Хорватія  5.51%  12.51%  127%  

Литва  3.86%  6.99%  81%  

Польща  2.89%  5.40%  87%  

Білорусь  2.89%  3.86%  34%  

Угорщина  2.80%  6.72%  140%  

Латвія  2.58%  5.37%  108%  

Словенія  2.77%  6.24%  125%  

Чехія  2.08%  6.38%  207%  

Естонія  1.96%  4.57%  133%  

Україна  1.55%  3.18%  105%  

Болгарія  1.40%  3.56%  154%  

Молдова  0,27%  0,63%  133%  

Данія  16,80%  31,24%  86%  

Росія  4,26%  6,38%  50%  

* відносне зростання у відсотках - розраховується як [(Y-X) / X] * 100, де: 
X - частка (%) переглядів сторінок c мобільних пристроїв в Інтернет-трафіку (квітень 
2012); 
Y - частка (%) переглядів сторінок c мобільних пристроїв в Інтернет-трафіку (квітень 
2013). 

В країнах, що розвиваються, послуги фіксованого широкосмугового зв'язку для 
населення залишаються дорогими і складають понад 30% від середньомісячного 
ВНД на душу населення, у порівнянні з 1,7% середнього національного доходу в 
багатих країнах. 

                                                           

1
  www.rankingcee.com  



 23 

На шляху дійсно стрімкого розвитку зростання частки мобільного зв’язку в 
структурі користування українцями ресурсами всесвітньої мережі стоїть проблема 
невирішеності розподілу радіочастотного ресурсу в діапазоні 2100 МГц для 
організації надання послуг зв’язку третього покоління стандарту UMTS. Аналогічно не 
вирішеною проблемою залишається і впровадження технологій мереж 4-го покоління. 
І це при тому, що на сьогоднішній день немає жодної країни ЄС, в якій би не було або 
3G або 4G, або обох одночасно.  

Отже, темпи поширення доступу до Інтернет в світі і в Україні зростають. У 
порівнянні з багатьма країнами, українська Інтернет-інфраструктура непогано 
розвинена: доступ до мережі є навіть у селах. Інтернет легко підключити, не 
потрібно одержувати складних дозволів або мати прописку саме в точці 
підключення, як іноді вимагають провайдери за рубежем. Середня швидкість 
Інтернет гарна, а ціни за користування - все ще недорогі як для кінцевих 
споживачів, так і для провайдерів. Ринок мобільного Інтернет жорстко 
контролюється державою та вимагає проходження складного процесу 
ліцензування, що гальмує його розвиток. Головною проблемою українського 
мобільного Інтернет є низька швидкість, що теж гальмує мобільну електронну 
комерцію. Однак її прогнозована частка ринку через три роки складе 5-10%. 

З початку нинішнього року і станом на 21 липня в Україні було зареєстровано 
1508 суб'єктів господарювання, що вказали роздрібну торгівлю так званими «фірмами 
поштового замовлення» або через Інтернет основним видом своєї діяльності. З них 
94 юридичних особи та 1414 фізичних осіб-підприємців1. 

При цьому за весь минулий рік Україну було зареєстровано 1075 суб'єктів 
господарювання з таким видом діяльності. Таким чином, тільки з початку року вже 
зареєстровано майже в 1,5 рази більше суб'єктів господарювання, що здійснюють 
торгівлю через пошту та Інтернет, ніж за весь минулий рік. Додамо також, що всього 
за даними Укрдержреєстру з початку нинішнього року по 21 липня в Україні 
зареєстровано понад 117 тис. суб'єкт господарської діяльності, з яких 26,4 тис. 
юридичних і 90,7 тис. фізичних осіб-підприємців. При цьому 45% новостворених 
суб'єктів господарювання декларують основним видом своєї діяльності торгівлю. 
Найвищі показники реєстрації бізнесу з початку року зафіксовано у Києві, Донецькій, 
Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях. 

Висновки. Впровадження Інтернету та його доступність вплинули на зміну 
якості життя, започаткувавши нову еру спілкування. Інтернет одночасно є 
середовищем для співпраці та спілкування, засобом всесвітнього мовлення та 
розповсюдження інформації, віртуальним економічним середовищем та потужним 
інструментом ведення бізнесу. Він динамічно розвивається, представляє більшість 
провідних фірм світу та широкі маси користувачів, формує нові рушійні економічні 
сили та є найбільш привабливою сферою для інвестицій.  

Рівень доступу до Інтернету в українському суспільстві чітко відображає таку 
тенденцію як цифрова нерівність, проте вона має тенденцію до зменшення разом 
із збільшенням темпів росту кількості населення, що має доступ до Інтернету.  
 

1.4 Кадрова політика у сфері інформатизації. Наукове та кадрове 
забезпечення сфери ІКТ 

Розвиток інформаційного суспільства в Україні вимагає наявності належним 
чином підготовлених кадрів. Національна система вищої освіти вносить значний 
внесок у вирішення цього питання, що демонструють високі відсотки участі 
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 http://www.finbrok.in.ua/biznes/novosti/3587-v-ukraine-stremitelno-razvivaetsya-internet-torgovlya. 
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українських студентів в міжнародних змаганнях з програмування на кшталт TopCoder, 
в якому учасники нашої країни за сумою набраних балів вже традиційно посідають 
високі місця. 

Одночасно галузеві асоціації визнають як нестачу кадрів, так і неповну 
відповідність рівня знань випускників вимогам галузі. Підтвердженням є е і той факт, 
що за підсумками міжнародної олімпіади з інформатики для школярів у цьому році 
учасники команди України посіли 59, 113, 125 та 133 місця серед 150 учасників, не 
завоювавши жодної золотої медалі (присуджується за місця з 1 по 25), у той час, як 
золоті медалі здобули представники КНР – 4, РФ – 3, США – 2, Болгарії, Словаччини, 
Туреччини, Ірану, Румунії, Південної Кореї, Бразилії, Тайваню, Білорусі. 

Причинами можуть бути як застарілість навчальних планів, так і недостатність 
сучасних механізмів підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, 
до якої додається фактор відносно низьких порівняно з промисловістю ІКТ посадових 
окладів у сфері освіти. Співпраця між сферою ІТ-освіти та галуззю ІКТ носить 
періодичний характер у формі окремих проектів між провідними вищими 
навчальними закладами та окремими представниками галузі.  

Відповідно до дослідження ефективності ІТ-освіти Асоціації «ІТ Україна» в 2013 
році,  ефективність підготовки ІТ-випускників ТОП-12 вищих навчальних закладів-
лідерів ІТ-освіти лише 37% випускників протягом 2000-2012 років працевлаштувалися 
в галузі розробки програмного забезпечення. Зазначені 12 вишів забезпечують 
більше половини кадрів для зазначеної галузі. В цілому, серед зайнятих в ІТ-галузі 
профільну ІТ-освіту мають лише 60% відсотків. 

Також слід враховувати той фактор, що на сьогоднішній день інновації в ІКТ є 
прерогативою закордонних великих компаній. Як наслідок, знання щодо тих чи інших 
інформаційних технологій стають частиною національної освітньої програми із 
суттєвим запізненням. Наприклад, ще й досі програмування в багатьох школах країни 
викладають на базі продукту Delphi 7 (версія 2001 р.), в основному– 
неліцензійного.Серед рекомендацій, що надходять від галузевих асоціацій, і на які 
слід звернути увагу, є наступні: 

Провести аналіз узгодження напрямків підготовки ВНЗ в галузі ІТ з ролями, 
компетенціями та функціями, що відповідають сучасній практиці розробки 
програмного забезпечення, зокрема Європейською рамкою компетенцій в галузі ІКТ. 

Сприяти реалізації проектів державно-приватного партнерства в галузі ІТ 
освіти та забезпечити розробку відповідної нормативно-правової бази 

 Визначити пріоритетними напрямами підготовки фахівців для ІТ – галузі 
наступні:  0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» із напрямками «комп'ютерні 
науки»  6.050101, «комп'ютерна інженерія» 6.050102, «програмна інженерія» 
 6.050103 та 0403 «Системні науки та кібернетика» із напрямками «інформатика» 
6.040302, «прикладна математика» 6.040301, системний аналіз 6.040303 та провести 
перегляд стандартів надання освіти в галузі інформаційних технологій. 

Розглянути можливість проведення перепідготовки, підвищення кваліфікації 
викладачів з залученням представників галузевих ІТ-асоціацій. 

Вирішити питання щодо врахування СПД як дозволеного першого місця 
працевлаштування для випускників пріоритетних напрямків підготовки.   
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Розглянути можливість дозволу проведення лекцій експертами з  ІТ–компаній, 
які мають відповідні сертифікати, та враховувати це при перевірці дотримання 
ліцензійних умов нарівні з особами, що  мають науковий ступінь та вчене звання. 

Рекомендувати ІТ – компаніям на умовах співробітництва с ВНЗ забезпечувати 
місця  для усіх видів практик, передбачених навчальним планом  підготовки фахівців, 
підтримувати участь студентів  у реальних проектах. 

Забезпечити залучення з боку ВНЗ представників ІТ–компаній до розробки та 
експертизи робочих навчальних програм за окремими навчальними дисциплінами та 
до курсового та дипломного проектування, а також до роботи у ДЕК. 

МОН Розглянути питання щодо зменшення співвідношення кількості студентів 
на одного викладача  у ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців в галузі ІТ у найбільш 
ефективний спосіб для пріоритетних напрямків підготовки. 

МОН при розподілі державного замовлення та розгляду питань щодо 
збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців враховувати дані фахових 
об’єднань в галузі ІТ щодо подальшого залучення випускників ВНЗ до  галузі ІТ 

Рекомендувати ІТ – компаніям підтримувати науково-дослідні роботи 
інноваційного спрямування у ВНЗ, участь у наукових конференціях міжнародного та 
всеукраїнського рівнів та видавництво наукової та науково-методичної літератури. 
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2. Державна політика та управління розвитком 

інформаційного суспільства та інформатизації 
 

 

2.1. Концептуальні засади державної політики розвитку інформаційного 
суспільства 
 
В залежності від позиціонування влади до процесів розвитку інформаційного 

суспільства можливими варіантами її дій можуть бути: 

 невтручання держави в процеси розвитку інформаційного суспільства, 
коли домінуючими та регулюючими є механізми саморозвитку та 
саморегуляції, у тому числі, ринкові механізми; 

 формування та реалізація окремої державної політики виходячи з 
національних інтересів, особливостей розвитку тієї чи іншої країни. 

В міжнародних документах Всесвітнього саміту з розвитку інформаційного 
суспільства (Женевського 2003 року та Туніського 2005 року) визначена 
координуюча роль держави в процесах формування інформаційного суспільства, а 
також необхідність прийняття усіма державами – учасниками Всесвітнього саміту 
відповідних національних стратегій та програм їх реалізації. 

При цьому обґрунтована, ресурсно підтримана, узгоджена державна політика 
сприяє розвитку інформаційного суспільства і, навпаки, необґрунтоване, 
волюнтаристе втручання держави в ці процеси стримує їх розвиток, може 
призвести до негативних наслідків для громадян, суспільства та бізнесу.   

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р 
схвалено Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні, в якій в 
розвиток Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» конкретизовано та деталізовано 
пріоритетні напрямки, завдання, стратегічні цілі, очікувані  результати цього 
процесу. Серед них як одна з основ створення інформаційного суспільства 
формулюється завдання об’єднання зусиль влади, бізнесу та громадянського 
суспільства, налагодження їх реального партнерства, орієнтація діяльності влади 
на інтереси споживачів адміністративних інформаційних послуг та ін. 

Виходячи з особливостей розвитку інформаційного суспільства в Україні 
відповідна державна політика, насамперед, має орієнтуватися на регіони України, 
визначення «слабких місць» та їх відповідне коригування. 

По-друге, ця політика має включати систематизовані достатньо типізовані 
заходи з залучення населення та бізнесу до використання ІТ. Як зазначалося, 
значна частка населення сьогодні не має реальних стимулів до використання ІТ, 
оскільки не бачить в ІТ корисності для себе, побоюється новацій тощо. Тобто, 
державна політика має орієнтуватися на доведення, насамперед, громадянам всіх 
переваг використання та розвитку ІТ. Така робота проводилася та проводиться в 
більшості країн світу.  

По-третє, ІТ є стимулом та основою розвитку високотехнологічних 
виробництв, без створення яких країна не зможе вийти на передові позиції в світі, 
а зволікання зі створенням таких виробництв веде країну до стану аутсайдерів. 
Таким чином, має бути розроблена та впроваджена цілісна взаємопов’язана 
державна політика з розвитку інформаційного суспільства та забезпечення його 
сталого розвитку.  
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Це ж підтверджується, зокрема, й «Цифровим порядком денним для Європи 
до 2020 року», де відзначається, що цифрові технології стали рушійною силою 
соціально-економічного розвитку, відновлення економіки багатьох країн та 
закладають засади для сталого розвитку у майбутньому.  

Розбудова інформаційного суспільства дозволить найбільш ефективно 
підвищити: 

 національну конкурентоспроможність за рахунок розвитку людського 
потенціалу, насамперед, у високоінтелектуальних сферах; 

 якість життя за рахунок економічного зростання, надання рівного якісного 
доступу до інформації, освіти, послуг закладів охорони здоров'я та 
адміністративних послуг органів державної влади і місцевого 
самоврядування;  

 розширити можливості працевлаштування населення, підвищити 
соціальний захист вразливих верств населення; 

 сприяти становленню відкритого демократичного суспільства. 
Населення як підсистема з зазначеної трійки «населення-виробництво-

довкілля» є найбільш масовим споживачем інформаційних технологій, крім 
використання їх на виробництві, має власні інтереси та потреби в сфері побуту, 
дозвілля, придбання товарів, медицині, освіті, зверненні до органів влади тощо.  

Роль держави в реалізації цих потреб виглядає як законодавчо-нормативне їх 
регулювання, з іншої сторони, вона полягає в наданні адміністративних 
інформаційних послуг, які мають задовольнити потреби населення, насамперед з 
точки зору підвищення ефективності витрат часу та коштів як населення, так і 
органів державної влади й місцевого самоврядування на одержання/надання 
інформаційних послуг.  

Завдання державної політики в цій сфері – ознайомлення населення з 
сучасними інформаційними технологіями та послугами, роз’яснення їх корисності, 
підвищення довіри до них, що разом забезпечить подальше розширення 
використання ІТ в звичайному житті. Крім цього, держава може та має вплинути на 
поширення, повноту, якість та вартість інформаційних послуг, насамперед, у сфері 
соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури тощо. 

Для бізнесу або виробництва критично важлива ефективність, наявність 
попиту, ресурсів. Конкуренція теж виставляє свої жорсткі вимоги до застосування 
ІТ. Важливою стороною ефективності бізнесу є непродуктивні витрати часу та 
коштів, до яких відносяться й витрати на вирішення проблем в органах влади - 
оформлення декларацій, дозволів та ліцензій, звітність тощо. Саме мінімізація цих 
витрат, включаючи й діяльність самих органів влади, створила передумови для 
електронного урядування.  

Відповідна державна політика в цій сфері має включати: 

 податкове та законодавче регулювання виробництва з точки зору його 
загальної ефективності з метою створення пільгових умов для розвитку 
ефективних виробництв, невтручання у внутрішні бізнес-процеси; 

 реалізацію віддаленого та гарантованого одержання адміністративних 
послуг, визначення їх переліку та регламентів надання; 

 залучення бізнесу до ІТ-сфери, стимулювання розвитку електронної 
економічної діяльності: створення умов для розвитку підприємств, що 
працюють в ІТ-бізнесі та в галузі високих технологій;  

 підтримку необхідних державі проектів національного або регіонального 
рівня, які не можуть бути виконані бізнесом самостійно або не входять до 
його прямих інтересів; 

 створення та просування національних ІТ-продуктів та ІТ-бізнесу на 
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міжнародні ринки. 
Довкілля забезпечує всю систему ресурсами, для населення вони є умовами 

життєдіяльності, які залежать від його стану, наявності шкідливих виробництв та 
інших забруднювачів. Інформаційні технології, а саме нові види виробництва, що 
базуються на них, потенційно менш шкідливі для природи, за виключенням 
випадків надмірного підвищення інтенсивності шкідливих виробництв, зокрема, з 
застосуванням робототехніки. Водночас, порушення стану природи здійснюється 
саме виробничими, а не інформаційними технологіями.  

Таким чином, державна політика розвитку інформаційного суспільства в 
сфері екології – моніторинг поточного стану природних ресурсів, аналіз, 
моделювання та прогнозування стану довкілля, відпрацювання стратегій 
раціонального використання природних ресурсів, поліпшення комфортності життя, 
запобігання аварій та катастроф тощо.  

Держава інтегрує всю систему, але представлена сукупністю державних, 
регіональних і місцевих органів. Саме з цією сукупністю, а не з однією структурною 
одиницею на практиці взаємодіють громадяни та підприємці. Ця сукупність є 
основою непродуктивних витрат населення та бізнесу, створює підґрунтя корупції. 
Реалізація повноцінного електронного урядування й має вирішити цю проблему 
вимушеного спілкування з сукупністю органів влади. Саме в цьому полягає 
державна політика в частині владної структури, в частині ж реалізації інтересів 
населення та бізнесу має спрямовуватись на підтримку поширення використання 
ІТ, регулювання їх задля спільної ефективності та збалансованого розвитку. 

Проте, на сьогодні процеси розвитку не узгоджені між собою, розпорошені за 
гілками влади, коштами, методами та засобами, мають недостатнє фінансування. 
Додатково ситуація ускладнюється розвитком ринкової економіки, якій притаманна 
наявність незалежних учасників ринку та конкуренції, що змінює функції 
управління. З іншої сторони, державою успадкована командно-адміністративна 
структура влади, яка не відповідає сучасним умовам.  

В країні має бути єдина загальнодержавна політика розвитку інформаційного 
суспільства, де як компоненти мають бути представлено цілі, завдання 
фінансового, економічного, технологічного соціального, ресурсного, особистісного 
розвитку тощо, а не тільки задачі розбудови інформаційного суспільства. Такий же 
підхід пропонується ООН в Програмі «Інформація для всіх». 

Першим кроком в реалізації такої політики є оптимізація діяльності самої 
влади, структури її функцій, підвищення оперативності та якості рішень, 
скорочення бюджетних витрат на утримання владної структури та сукупних 
непродуктивних витрат часу та коштів при взаємодії влади, населення та бізнесу, 
тобто реального партнерства що декларується затвердженою Стратегією розвитку 
інформаційного суспільства. 

 
2.2. Державна політика та державне управління розвитком 
інформаційного суспільства та інформатизації 
 
В провідних країнах світу, у тому числі країнах-членах ЄС, розвиток 

інформаційного суспільства та електронного урядування визначено одним з 
головних пріоритетів державної політики, що знайшло своє формальне 
відображення в європейський стратегії економічного розвитку «Європа 2020: 
стратегія розумного, сталого та всеохоплюючого зростання» (Європа-2020). В 
цьому документі серед семи стратегічних напрямів виокремлено у вигляді окремої 
програми – Цифровий порядок денний (European Digital Agenda), яка замінила 
попередню європейську програму «і2010- Європейське інформаційне суспільство 
для зростання та працевлаштування». 
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Політичні, економічні та соціальні інструменти, насамперед, внутрішнього 
ринку, фінансові механізми, інструменти зовнішньої політики задіяні в усуненні 
перешкод та досягнення цілей. Механізми реалізації «Європа-2020» та її складової 
– «Цифрового порядку денного», передбачають розробку єдиних керівних 
принципів по кожному з напрямків діяльності, рекомендацій європейським 
державам, введення засобів впливу у випадках відсутності у країни-члена 
адекватної реакції на ситуацію, надання звітності щодо виконання цієї стратегії, 
оцінку її ефективності, а також чітко визначають коло основних суб’єктів, їх 
завдання та функції. 

 Цей підхід, заснований на кооперації органів влади ЄС, є уніфікованим та 
розповсюджується на комітети, національні парламенти, національні, регіональні 
та місцеві органи влади, соціальні сили, громадянське суспільство в цілому. 

Україна, яка прагне стати асоційованим членом ЄС, повинна враховувати ці 
механізми та максимально адаптувати діючі національні механізми в рамках 
міжнародної угоди «Порядок денний асоціації Україна – ЄС». 

В той же час, неузгодженість, суперечливість, некоординованість, 
необґрунтованість механізмів державного управління призводять не тільки до 
зниження їх ефективності та результативності, а й є джерелом загрози 
національній безпеці. Тому Законом України «Про основи національної безпеки 
України» серед пріоритетних напрямів забезпечення інформаційної безпеки 
визначено: «вдосконалення державного регулювання  розвитку  інформаційної 
сфери   шляхом   створення   нормативно-правових   та  економічних передумов 
для розвитку національної інформаційної інфраструктури та ресурсів,  
впровадження  новітніх  технологій  у  цій  сфері..». В Доктрині та Стратегії 
інформаційної безпеки України цей напрям деталізовано та конкретизовано.  

Впровадження та розвиток електронного урядування та його окремих 
елементів в життєдіяльність суспільства, громадян, держави та бізнесу визначено 
одним з головних пріоритетів державної політики більшості країн світу, у тому 
числі, України, що знайшло своє відображення як у міжнародних документах, так і 
в національній законодавчий базі, а також у висловленнях політиків, управлінців та 
науковців. В той же час, цей процес значною мірою залишається несистемним, 
неефективним, занадто забюрократизованим, непрозорим та невідкритим, тобто 
таким, що суперечить базовим принципам самого електронного урядування. 
Серед головних причин такого стану є недосконалість діючих механізмів 
державного управління в цій сфері. 

Крім міжнародних та безпекових аспектів актуальність формування та 
реалізації ефективної державної політики в цій сфері також обумовлена : 

 зростаючим значенням інформації для будь-якої сфери життєдіяльності 
особи, суспільства та держави; 

 входженням нашої країни в світовий інформаційний простір; 

 появою нових та зростанням рівня традиційних загроз в інформаційній 
сфері; 

 важливістю державного регулюючого впливу на інформаційну сферу; 

 загостренням комплексу проблем в інформаційній сфері та 
неспроможністю влади самостійно їх розв'язати;  

 недосконалістю чинного законодавства в цій сфері; 

 недоліками національної вимірювальної системи розвитку інформаційного 
суспільства та е-урядування; 

 прагненням України набуття статусу асоційованого члена ЄС; 

 необхідністю підвищення рівня об’єктивізації формування та реалізації 
державної політики у сфері інформаційного суспільства та е-врядування. 
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Концептуальні засади державної політики у сфері інформатизації, розвитку 
інформаційного суспільства та електронного урядування визначено, насамперед, 
в низці таких законодавчих актів як: закони України «Про основні засади розбудови 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (2007 р.), «Про 
інформацію» (2011 р.), «Про Національну програму інформатизації» (1998 р.), 
«Про доступ до публічної інформації (2011 р.), Про захист персональних даних» 
(2011 р.), «Про адміністративні послуги» (2012 р.), «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах» (1994 р.), «Про електронний 
документ та електронний документообіг» (2004 р.), «Про електронний цифровий 
підпис» (2004 р.), «Про захист персональних даних» (2011 р.)  тощо. 

Цими та іншими законодавчими актами визначено головна мета, принципи, 
основні завдання, шляхи розв’язання проблем, завдання та функції органів влади, 
механізми взаємодії їх між собою та суспільством, громадянами та бізнесом тощо. 

Серед основних пріоритетних напрямів державної політики визначають такі:  

 провадження узгодженої цілеспрямованої діяльності всіма органами влади 
із залученням інститутів громадянського суспільства та представників 
ділових кіл;  

 удосконалення принципів державного управління, структури і функцій 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

 удосконалення адміністративних процесів в органах влади; 

 створення інформаційної інфраструктури; 

 підготовку кваліфікованих державних службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування; 

 створення системи мотивації для державних службовців, громадян і 
суб'єктів господарювання. 

Основною метою державної інформаційної політики є: створення політико-
правових, економічних, організаційних та матеріально-технічних умов для 
формування сучасної моделі державної інформаційної політики, підвищення 
ефективності використання усіх видів інформаційних ресурсів і управління 
елементами інформаційно-комунікаційної інфраструктури, державної підтримки 
виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної продукції, забезпечення 
розвитку та захисту вітчизняної інформаційної сфери. 

Законом України «Про інформацію» визначено такі принципи  державної 
інформаційної політики як: 

 гарантованість права на інформацію;  

 відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією;  

 достовірність і повнота інформації;  

 свобода вираження поглядів і переконань;  

 правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту 
інформації;  

 захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя. 
Цим же законом визначено пріоритетні завдання державної інформаційної 

політики: 

 забезпечення доступу кожного до інформації;  

 забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання,  

 одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту 
інформації;  

 створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства;  

 забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних 
повноважень;  

 створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток 
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електронного урядування;  

 постійне оновлення, збагачення та зберігання національних 
інформаційних ресурсів; 

 забезпечення інформаційної безпеки України; 

 сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та входженню 
України до світового інформаційного простору. 

 Серед головних умов успішної реалізації державної політики інформатизації, 
розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування необхідно 
визначити такі як: підтримка її з боку вищого керівництва держави; наявність 
демократичної та правової держави та розвинутого громадянського суспільства; 
довіра населення до влади; наявність дієвої інформаційної інфраструктури; 
готовність та вмотивованість до її впровадження державних службовців та 
посадових осіб органів місцевого самоврядування; активне та підготоване до 
використання ІТ населення та бізнес; достатність  ресурсів та їх ефективне 
використання; взаємоузгодженість процесів впровадження електронного 
урядування з проведенням  адміністративної реформи; наявність необхідної та 
достатньої системи нормативно-правових документів; наявність ефективної 
організаційної системи управління електронним урядуванням, насамперед 
відповідних механізмів державного управління. 

Слід зазначити, що розвиток електронного урядування в Україні здійснюється 
на основі різних механізмів державного управління, які неузгоджені між собою за 
принципами, пріоритетами, завданнями, суб’єктами, об’єктами, процедурами, 
термінами та ресурсами, значною мірою дублюють один одного, а іноді і 
суперечать один одному. 

 Основними організаційно-правовими механізмами розвитку інформаційного 
суспільства, інформатизації та електронного урядування в Україні є:  

 механізм Національної програми інформатизації (далі - НПІ) (з 1998 р.); 

 механізм державних цільових програм (з 2004 р.); 

 механізм розвитку інформаційного суспільства (з 2007 р.); 

 механізм електронного урядування (з 2010 р.); 

 механізм Національного плану дій з реалізації Програми Президента 
України “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка та 
ефективна держава ” (з 2011 р.); 

 механізм міжнародної ініціативи «Відкритий Уряд» (з  2012 р.); 

 механізм Стратегії співробітництва держав учасниць СНД в розбудові та 
розвитку інформаційного суспільства (з 2012 р) 

 механізм робочої групи Координатора напряму реформ «Електронне 
урядування» (з 2013 р.). 

Зазначені механізми не в повній мірі відповідають сучасним тенденціям 
розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування, а деякі з них 
суперечать їм, втратили свою актуальність, є неефективними, ресурсно 
незабезпеченими, занадто забюрократизованими, негнучкими, непрозорими та 
невідкритими. В таких умовах можливими варіантами розв’язання проблеми 
можуть бути: 

 взаємоузгодження між собою існуючих механізмів з чітким визначенням 
сфери застосування кожного з них і формування на цій основі 
комплексного механізму 

 розробка та впровадження універсального комплексного механізму з 
усуненням всіх інших механізмів 

 вибір за основу одного з існуючих механізмів з одночасним усуненням 
інших механізмів. 
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Крайнім випадком другого варіанту може бути відбір в якості основного 
механізму одного з існуючих механізмів державного управління з подальшою 
максимальною його адаптацією саме до вимог розвитку інформаційного 
суспільства та електронного урядування. 

Визначимо сукупність взаємозв’язаних критеріїв, за якими буде здійснено 
порівняльний аналіз механізмів державного управління розвитком електронного 
урядування, а саме їх рівень: прозорості та відкритості, експертної спільноти; 
керованості; оперативності; розробленості; ресурсного забезпечення; 
масштабності; орієнтованості на задоволення потреб громадян; обґрунтованості 
тощо. 

Механізми державного управління НПІ було запроваджено у 1998 р. шляхом 
прийняття трьох законів України і низки підзаконних актів, які регламентують 
процеси формування та виконання програм та проектів інформатизації на різних 
рівнях державного управління. 

В цих документах організаційно–правовий механізм НПІ виписано достатньо 
конкретно та детально, він значною мірою є прозорим та відкритим, передбачає 
широку участь громадськості, експертів та бізнесу в обговоренні пріоритетних 
напрямів державної політики у сфері інформатизації, а саме  їх участь в: Науково-
технічній раді НПІ та в Консультаційній раді з питань інформатизації при Верховній 
Раді України.  Організаційна система управління НПІ є ієрархічною та включає такі 
основні суб’єкти управління як: Генеральний державний замовник НПІ; державні 
замовники окремих завдань (проектів) НПІ; керівник НПІ. Законодавством також 
визначено основні об’єкти НПІ та відповідні механізми управління ними: сукупність 
державних програм з інформатизації; галузеві та регіональні програми та проекти 
інформатизації; програми та проекти інформатизації органів місцевого 
самоврядування. Дія НПІ необмежена в часі, програми, завдання та проекти 
інформатизації змінюються щорічно за принципом «ковзаючого вікна». 

 Нормативно-правова база НПІ є достатньо розвинутою, системною та 
ієрархічно побудованою і в цілому відповідає розвитку цієї сфери. Але більш, ніж 
15-річний досвід застосування цих механізмів демонструє їх низьку ефективність. 
Так, в останні роки посилились негативні тенденції щодо зниження рівня 
координованості сфери інформатизації як внаслідок посилення конкуренції між 
різними ЦОВВ за вплив на неї, так і внаслідок розпорошення її складових між 
ними. Сьогодні реально відсутній єдиний координуючий центр з розв’язання 
проблем в сфері інформатизації, а Генеральний державний замовник НПІ 
внаслідок недостатнього статусу та ресурсного забезпечення неспроможній 
виконувати в повній мірі координуючи та організуючі функції. Крім того, за розвиток 
окремих складових інформаційної інфраструктури електронного урядування 
(електронного цифрового підпису, електронного документообігу, електронних 
адміністративних послуг, електронних інформаційних ресурсів та їх захист тощо), 
відповідають різні ЦОВВ, дії яких неузгоджені між собою та базуються в основному 
на відомчому підході. Можливим варіантом розв’язання проблеми координації  
могло би бути створення окремого Міністерства з питань інформаційної політики, 
яке б в рамках здійснення адміністративної реформи інтегрувало конкуруючі між 
собою ЦОВВ з уточненням їх завдань, функцій та структури.  

Серед інших проблем управління НПІ необхідно також відмітити такі як:  

 обмеженість НПІ проведенням лише НДДКР, що не дозволяє створювати 
капіталоємні елементи електронного урядування; 

 негнучкість, надмірна забюрократизованість та недостатня узгодженість 
механізмів НПІ з іншими механізмами; 

 обмеженість НПІ в основному розвитком інформаційної інфраструктури 
органів державної влади; 
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 не враховують елементи електронного уряду, електронної демократії  та 
необхідність орієнтованості на задоволення потреб споживачів 
електронних адміністративних послуг; 

 не передбачають їх узгодженість з проведенням адміністративної 
реформи в Україні, а також здійснення інформатизації в інтересах 
громадян та бізнесу; 

 недостатність наукового, інформаційно-аналітичного та фінансового 
забезпечення; 

 негнучкість та неоперативність.  
Таким чином, можна констатувати тільки часткову відповідність механізмів 

НПІ вимогам впровадження електронного урядування. Їх подальше застосування 
доцільне лише за умов розв’язання вищевказаних проблем. 

Механізм державних цільових програм (ДЦП) необхідно розглядати в 
комплексі з механізмами державного прогнозування та планування, визначених 
відповідними законами. Історично механізми ДЦП було запроваджено на шість 
років пізніше механізмів НПІ і вони є більш сучасними та універсальними для будь-
якої сфери та галузі. Правда при цьому втрачається специфіка сфер та галузей. 
На відміну від НПІ дія ДЦП чітко визначена у часі. Позитивом процесу формування 
ДЦП, у тому числі, є обов’язкове громадське обговорення концепції ДЦП та її 
експертиза. Зміст кожної з стадій розроблення та виконання ДЦП чітко 
формалізовано, які значною мірою співпадають з відповідними стадіями 
формування та реалізації НПІ. Порівняно з НПІ коло державних замовників ДЦП 
обмежено лише Національною академією наук та органами виконавчої влади. 

Цей механізм передбачає включення заходів з інформатизації, розвитку 
інформаційного суспільства та електронного урядування в загальнодержавні, 
галузеві та регіональні плани та програми соціального та економічного розвитку. 
Головний недолік цих механізмів полягає в наявності розриву між плануванням 
(програмуванням) та реальним фінансуванням ДЦП, яких на сьогодні вже біля 300 
і більшість з яких не фінансується або фінансуються лише частково. 

В останній час визначалась негативна тенденція: майже відмова від 
механізму державного програмування, підміну його планами дій та планами 
заходів, які ресурсне не підтримані. 

Механізм розвитку інформаційного суспільства на відміну від механізмів 
ДЦП та НПІ в Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (Закон) визначено нечітко та не 
конкретно. Так, пунктом другим цього Закону Уряду передбачалось «розробити 
механізм реалізації завдань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки», на виконання якого було розроблено лише План заходів. Цим 
Законом в загальному вигляді визначено такі основні механізми його реалізації: 

 планування соціально-економічного розвитку України з урахуванням 
потреб розвитку інформаційного суспільства;  

 розробка та прийняття відповідних державних програм; 

 забезпечення громадської дискусії щодо формування інформаційного 
суспільства; 

 активна міжнародна співпраця з питань інформаційного суспільства; 

 гармонійне поєднання можливостей органів влади та приватного сектору 
економіки; 

 фінансування загальнодержавних програм, державних цільових програм з 
впровадження ІКТ, соціально важливих проектів; 

 координація розробки та реалізації загальнодержавних програм, 
державних цільових програм та бізнес-проектів; 
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 сприяння діяльності інноваційних структур з ІКТ. 
В якості основних суб’єктів розбудови інформаційного суспільства Законом 

визначено органи влади, об’єднання громадян, приватний сектор економіки та 
міжнародні організації, але без вказівки  їх структури, завдань та функцій, 
взаємозв’язків та відповідальності.  

Цей механізм в основному  є некоординованим, незавершеним, ресурсно 
незабезпеченим, має декларативний характер, недостатньо зв’язаний з 
механізмами ДЦП та НПІ і неузгоджений з іншими механізмами в цій сфері. Крім 
того термін дії цього механізму обмежений 2015 роком. Законом не визначена 
роль органів місцевого самоврядування та експертного середовища. 

Подальший розвиток механізмів управління цією сферою передбачав до 2010 
року: розробку, затвердження та початок виконання національної Стратегії 
розвитку інформаційного суспільства, на основі якої повинні були сформовані інші 
програмно-планові документи (ДЦП, плани дій та плани заходів тощо). Але 
відповідний  документ в Україні було прийнято зі значним запізненням (у 2013 році) 
і лише на рівні розпорядження уряду.  

План заходів з реалізації Закону, як показав 6-річний досвід з його 
впровадження, є неефективним, декларативним, фінансово непідтриманим,  і 
втратив свою актуальність. Тому доцільним вважається розробка та прийняття 
системи взаємозв’язаних та взаємоузгоджених документів в такій послідовності: 
«Концепція розвитку інформаційного суспільства до 2020 року» (потребує 
розробки та прийняття), яка б замінила Закон, «Стратегія розвитку інформаційного 
суспільства до 2020 року» (прийнята і діє) → ДЦП (потребує розробки та 
прийняття) з розвитку інформаційного суспільства. 

В рамках зазначених механізмів необхідно передбачити пріоритетний напрям 
та відповідні заходи з розвитку електронного урядування, а також визначити 
координуючий центр з відповідними повноваженнями з числа ЦОВВ. Крім того, 
заходи з розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування з 
відповідним рівнем агрегації повинні бути включені в Програму діяльності Уряду, 
Національний план дій, Програму соціального та економічного розвитку України та 
інші коротко -, середньо - та довгострокові документи стратегічного рівня, у тому 
числі, в національні частини міжнародних документів. 

Механізм електронного урядування формалізовано в Концепції розвитку 
електронного урядування в Україні та в Плані заходів з її реалізації (План), а також 
в Регламенті Кабінету Міністрів України (Регламент). Саме Регламентом 
визначено порядок формування та реалізації вищевказаних актів Уряду. Але 
зазначений механізм в умовах відсутності чіткого фінансового, організаційного, 
інформаційно-аналітичного, науково-методичного забезпечення є неефективним. 
Більшість заходів Плану або не виконано у визначені терміни або вже втратило 
свою актуальність та перетерпіла відповідну модернізацію і включено в інші 
законодавчі акти. Залишаються невирішеними питання оцінки ефективності 
реалізації Плану, координації заходів в цій сфері, узгодженість з іншими 
механізмами. 

Механізм Національного плану дій щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (Національний план дій) 
було запроваджено у 2011, 2012 та 2013 роках. На відміну від вищерозглянутих 
механізмів в ньому суттєво посилена моніторингова, координуюча та контролююча 
складові механізму. Достатньо підкреслити той факт, що Уряд повинен: щомісячно 
до 15 числа звітуватись щодо виконання завдань та заходів, передбачених 
Національним планом дій, а також супроводжувати у Парламенті законопроекти, 
визначені цим планом тощо. 
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Крім того, підвищено статус відповідного контролюючого органу 
(Координаційний центр з упровадження економічних реформ) та забезпечено його 
незалежність від органів виконавчої влади. Позитивним є також те, що 
впровадження електронного урядування в Національному плані дій системно та 
комплексно ув’язується з розв’язанням загальнонаціональних та 
загальнодержавних проблем сталого соціально-економічного розвитку України, 
визначено керівника напрямів реформ «Електронне урядування» - Віце-прем'єр-
міністр України, який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів 
України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, а також запроваджено 
механізм організації та проведення інформаційних заходів і розміщення у засобах 
масової інформації матеріалів, спрямованих на роз’яснення цілей, змісту та 
результатів виконання Національного плану дій. В той же час, і цьому механізму 
притаманні такі недоліки як:  

 неузгодженість з іншими механізми управління електронним урядуванням; 

 процес формування Національних планів дій є недостатньо відкритим та 
прозорим; 

 невизначеність з майбутнім цього механізму після 2015 року; 

 відсутнє фінансове забезпечення та обмеженість термінів 
короткостроковим плануванням; 

 індикатори виконання Національного плану дій в основному мають якісне а 
не кількісне представлення; 

 надмірна забюрократизованість та неоперативність формування;  

 відсутня чітка формалізація механізму формування Національних планів 
дій, а участь «наукових установ, експертів» передбачається з метою 
проведення лише роз’яснювальної роботи щодо змісту Національного 
плану і то після його прийняття. 

Це призводить до зниження ефективності та результативності застосування 
цього інструменту державного управління, включення до його змісту недостатньо 
обґрунтованих, а іноді суперечливих заходів. Вищевказані національні механізми 
повинні бути узгоджені не тільки між собою, але й з міжнародними механізмами, 
насамперед з такими як міжнародна ініціатива “ Партнерство «Відкритий Уряд ” та 
Стратегія співробітництва держав - учасниць СНД в розбудові та розвитку 
інформаційного суспільства. 

Механізми міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (Open 
Government Partnership (OGP) за своїми принципами, формами, підходами, 
пріоритетними напрямами, суб’єктами є найбільш демократичними механізмами 
державного управління. Вони передбачають широку участь громадян у 
формуванні та реалізації державної політики, прозорість та відкритість влади, її 
контроль з боку громадських організацій на національному та міжнародному рівні, 
вільний доступ до публічної інформації тощо. В національному законодавстві цей 
механізм формалізовано в Плані дій та Плані заходів. За своїм змістом вони 
включають значну кількість заходів, спрямованих на впровадження та розвиток 
електронного урядування. Першочерговими завданнями цієї Ініціативи визначено: 

 посилення партнерської взаємодії органів виконавчої влади та інститутів 
громадянського суспільства шляхом залучення громадян до формування 
та реалізації державної політики;  

 забезпечення доступу до публічної інформації; 

 запобігання і протидія корупції; 

 забезпечення належного врядування шляхом підвищення якості надання 
адміністративних послуг і впровадження електронного урядування; 

 використання інформаційних технологій в державному управлінні.  
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Одним з центральних суб’єктів національного механізму державного 
управління Ініціативи є Координаційна рада з питань реалізації в Україні ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд» (Координаційна рада), основними завданнями 
якої є: 

 сприяння забезпеченню координації заходів з реалізації Ініціативи в 
Україні; 

 проведення аналізу стану реалізації Ініціативи; 

 сприяння забезпеченню відкритості та прозорості реалізації Ініціативи, 
залучення до нього інститутів громадянського суспільства; 

 співпраця з Керівним комітетом ініціативи, іншими міжнародними 
організаціями, які підтримують впровадження Ініціативи. 

Але поряд з позитивними якостями цього механізму необхідно визначити й 
негативні фактори, що можуть знизити темпи впровадження Ініціативи в Україні: 
відсутність ресурсного забезпечення; неузгодженість з іншими механізмами 
розвитку електронного урядування; невизначеність стосовно координатора 
Ініціативи з числа ЦОВВ; недостатня організація взаємодії з експертною 
спільнотою. Зовнішня складова механізму передбачає взаємодію Координаційної 
ради з Керівним комітетом Ініціативи. 

Особливо важливо, що виконання обов’язків в рамках Партнерства 
контролюється незалежними механізмами OGP, окрім того, реалізація планів дій 
публічно оцінюється самим урядом та представниками громадських організацій. 
Але є й відповідні супротивники цьому міжнародному механізму, основними 
аргументами яких є збільшення ризиків щодо часткової втрати суверенітету 
держав, упередженості прозахідних міжнародних експертів, підконтрольність США 
тощо. 

Механізми Стратегії співробітництва держав-учасниць СНД з розбудови 
та розвитку інформаційного суспільства (Стратегія) передбачають загальне 
керівництво та контроль з боку Ради глав урядів СНД.  

Згідно з цими механізмами Міжпарламентська Асамблея держав учасниць 
СНД (МПА СНД) та Експертна рада держав учасниць СНД (ЕР СНД) – сприяють 
гармонізації законодавства держав учасниць – СНД в галузі ІКТ. Для виконання 
Стратегії затверджується План дій з реалізації Стратегії (далі - План дій), якій 
розробляється не ріже ніж раз на п’ять років, узгоджується та вноситься на 
затвердження Ради глав урядів СНД. З метою розвитку двох - та 
багатостороннього співробітництва між державами -  учасницями СНД в галузі ІКТ, 
здійснення аналізу поточного стану реалізації Стратегії та Плану дій, сприяння їх 
виконанню визначається базова організація держав-учасниць СНД, яка забезпечує 
методичне та організаційно–технічне забезпечення робіт в галузі ІКТ.  

З метою оцінки реалізації Стратегії використовуються дані моніторингу та 
статистичного спостереження індикаторів розвитку інформаційного суспільства в 
державах-учасницях СНД. Практичні заходи з реалізації Стратегії та Плану дій 
здійснюються шляхом співробітництва заінтересованих держав -  учасниць СНД у 
формі взаємних консультацій, координації робіт, кооперації в наукових 
дослідженнях, розробці та виробництві програмно – технічних засобів ІКТ, а також 
шляхом виконання державами самостійних робіт згідно прийнятих на себе 
зобов’язаннями, у тому числі, в рамках національних програм. 

Механізми Стратегії співробітництва це є, насамперед, міждержавні 
бюрократичні механізми, які знаходяться в стадії свого впровадження. Вони не 
передбачають широкої участі бізнесу та громадськості в їх обговоренні і 
формуванні, не в повній мірі враховують національні особливості розбудови 
інформаційного суспільства. Їх ефективне застосування можливе за умов 
наявності в країні єдиного координаційного центру з питань розвитку 
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інформаційного суспільства, якій на даний час в Україні відсутній. Окрім того вони 
є пріоритетними щодо виконання за умов підписання відповідних міжнародних 
угод. Національні механізми повинні бути адаптовані до міжнародних механізмів.  

Крім того, необхідно враховувати й іншій пріоритетний напрям зовнішньої 
політики України, а саме її прагнення стати асоційованим членом ЄС і відповідні 
документи в цій сфері, насамперед Порядок денний асоціації, в якому знайшли 
відображення і питання розбудови інформаційного суспільства. В ЄС сьогодні 
реалізується Стратегія «Європа-2020», де одним з 7 пріоритетів визначено 
«Цифровий порядок денний» і досвід реалізації якої є корисним для України. 
Необхідно щоб заходи, які Українська сторона взяла зобов’язання виконувати в 
рамках Стратегії співробітництва не суперечили заходам, спрямованим на 
інтеграцію України в ЄС.  

Порівняльний аналіз організаційно-правових механізмів державного 
управління розвитком електронного урядування показав, що жоден з існуючих 
механізмів в повній мірі не забезпечує ефективний та результативний розвиток 
електронного урядування та має цілу низку недоліків, основними з яких є: 

 відсутній єдиний координаційний центр та необхідна ресурсна підтримка  
заходів з впровадження електронного урядування; 

 відсутня системність в запроваджені та взаємодія механізмів державного 
управління розвитком електронного урядування;  

 відсутня Програма розвитку інформаційного суспільства та відповідні 
документи з розвитку електронного урядування; 

 відсутні критерії, методики та інструментарій оцінки ефективності та 
результативності механізмів державного управління розвитком 
електронного урядування; 

 недостатнє залучення експертного середовища та громадськості до 
формування державної політики та механізмів її реалізації;  

 потребують посилення регіональні аспекти цих механізмів;  
 Для зменшення впливу цих негативних факторів або взагалі їх усунення 

можливі наступні підходи: 

 взаємоузгодження між собою існуючих механізмів з чітким визначенням 
сфери застосування кожного з них і формування на цій основі 
комплексного механізму; 

 розробка та впровадження універсального комплексного механізму з 
усуненням всіх інших механізмів; 

 вибір за основу одного з існуючих механізмів з одночасним усуненням 
інших механізмів. 

В рамках першого підходу можливим є варіант застосування модернізованої 
версії чинного механізму державного управління, наприклад, НПІ. При цьому в 
концептуальному плані зміни повинні стосуватись таких пріоритетних питань як: 

 розширення категорійна-понятійного апарату; 

 уточнення пріоритетних напрямів, завдань, суб’єктів та об’єктів управління, 
їх функцій та повноважень, а також відповідальності; 

 забезпечення взаємоузгодженості та координованості механізмів 
державного управління; 

 більш чіткий розподіл завдань та функцій між суб’єктами управління 
розвитком інформатизації, інформаційним суспільство та електронним 
урядуванням; 

 створення в органах влади мережі підрозділів, відповідальних за розвиток 
інформаційного суспільства; 

 забезпечення ефективного зворотного зв’язку та впровадження сучасних 
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методів планування та управління, насамперед стратегічного; 

 ефективне використання бюджетних коштів на фінансування ІКТ проектів; 

 здійснення незалежної експертизи ІКТ проектів тощо. 
Перший підхід передбачає досягнення консенсусу у взаємодії існуючих 

механізмів державного управління цією сферою, насамперед між ЦОВВ, які 
відповідають за її розвиток або її окремих складових. Але як показує попередній 
досвід даний підхід в умовах відсутності єдиного координаційного центру з 
формування та реалізації державної політики розвитку інформаційного суспільства 
та електронного урядування є неефективним. Так, наприклад, механізми НПІ та 
ДЦП незважаючи відповідно на 14 річний та 8 річний термін їх застосування, так і 
не були до кінця узгоджені між собою.  

Найбільш кардинальним, складним та витратним рішенням є другий підхід, 
який передбачає розробку та прийняття окремого Закону України «Про електронне 
урядування» В той же час, саме цей підхід може забезпечити максимальну 
відповідність механізмів державного управління вимогам розвитку інформаційного 
суспільства та електронного урядування, врахувати міжнародний досвід в цій 
сфері та особливості розвитку України. 

Найменш витратним з точки зору часу та ресурсів є останній третій підхід, 
але одночасно він є й найбільш складним щодо впливів суб’єктивних факторів на 
процес прийняття рішення стосовно обґрунтованого відбору конкретного 
механізму. При цьому в якості механізмів з розвитку електронного урядування 
можуть бути застосовані також механізми міжнародної ініціативи « Партнерство 
«Відкритий Уряд», які повинні бути забезпечені організаційно та ресурсне з 
урахуванням особливостей розвитку України.  

 
2.3. Особливості законодавчого забезпечення національної політики з 
розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та електронного 
урядування  
 
Українська правова система на початку другого десятиліття ХХІ століття 

продовжує інтенсивно розвиватися. Перш за все, значно збільшується кількість 
нормативно-правових актів, що модернізують регуляторну систему багатьох сфер 
суспільно-політичних відносин (див. табл.).  

 
Кількість нормативно-правових актів, прийнятих у 2010-2012 рр. Верховною 

Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України1. 

 2011 2012 Станом на 
15.08.2013 

закони України 388 357 88 

постанови Верховної Ради України 962 833 314 

укази Президента України 1130 699 385 

розпорядження Президента України 318 207 230 

постанови Кабінету Міністрів України 1413 1212 518 

розпорядження Кабінету Міністрів України 1368 1063 549 

 
В 2012 р. приділялась значна увага питанням вдосконалення законодавчого 

забезпечення національної політики з розвитку інформаційного суспільства, 
інформатизації та електронного урядування в Україні. Видавалась значна кількість 

                                                           

1
 Вся база "Законодавство України" станом на 15 серпня 2013 р. складала 189067 документів. 
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нормативно-законодавчих актів всіма органами державної влади (див. мал.), деякі 
з яких будуть мати середньо- та довгостроковий вплив на цю сферу діяльності.  
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Мал. Кількість затверджених нормативно-правових актів (помісячно), які 

використовують у тексті ключові слова «інформатизація», «електронний 
(електронна)», «інформація (інформаційний)». 

 
Якість державної політики у сферах інформатизації, електронного урядування 

та розвитку інформаційного суспільства, по-перше, напряму залежить від 
відповідного правового забезпечення. У цьому питанні є певні проблеми. Як 
зазначено у Посланні Президента України: «Непоодинокими є випадки внесення 
до Верховної Ради України на виконання Національного плану законопроектів із 
низькою якістю, непрорахованістю ресурсного забезпечення та наслідків, 
невідповідністю стратегічній лінії реформ»1. По-друге, забезпечення модернізації 
національної політики у зазначених сферах хоча й залежить від наявності 
регуляторних актів, їх якості, однак, у першу чергу, ця політика може бути 
ефективною лише за наявності інституційної структури, у тому числі - 
сформованих несуперечливих структур державного управління, державно-
приватного партнерства, чіткої системи аналізу та моніторингу виконання рішень 
та гнучкого реагування на обставини, що змінюються. Тобто, окрім ефективної 
системи правового забезпечення процесів інформатизації, електронного 
урядування та розвитку інформаційного суспільства, повинна бути сформована 
адекватна та підконтрольна громадськості система державного управління, яка 
націлена на результат, а також, оскільки зазначені процеси залежать від їх 
сприйняття бізнесом та громадськістю, сформованою системою взаємодії влади з 
бізнесом та громадянами. Саме тому у Посланні наголошувалося: «На порядку 
денному – подальше реформування системи державного управління, перехід до 
моделі держави, орієнтованої на обслуговування потреб громадян. У кожному 

                                                           

1
 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента 

України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013.  



 40 

місті, районі має з’явитися сучасний центр надання адміністративних послуг. У 
кожному з них повинен надаватися гарантований перелік найбільш запитуваних 
громадянами та бізнесом послуг. Вони мають надаватися протягом мінімального 
терміну»1. 

Процеси інформатизації у 2012 році у першу чергу регламентувалися 
Переліком завдань (проектів) Національної програми інформатизації, їх державних 
замовників та обсягів фінансування, затвердженим розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 813-р. 

Важливе значення у запровадженні сучасних ІТ у парламентську діяльність 
відіграватиме Програма інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді 
України на 2012-2017 роки, затверджена Постановою Верховної Ради України від 
5 липня 2012 року № 5096-VI, що спрямована на досягнення максимально 
можливої автоматизації інформаційно-організаційних процесів у діяльності 
депутатського корпусу загалом, у тому числі комітетів Верховної Ради України, 
депутатських фракцій, а також Апарату Верховної Ради України, шляхом 
створення сучасних систем управління законотворчим процесом та 
документообігом; оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення 
народних депутатів України, помічників-консультантів народних депутатів України, 
фахівців Апарату Верховної Ради України; створення нової автоматизованої 
системи обробки вхідних, вихідних, внутрішніх інформаційно-документальних 
потоків та контролю за виконанням доручень, оперативне формування аналітично-
звітної та довідкової документації; технічне удосконалення систем зв'язку для 
забезпечення оперативності у роботі Верховної Ради, у тому числі щодо питань, 
пов'язаних з діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, інформуванням громадян.  

Пріоритетним завданням Програми є створення інтегрованої електронної 
інформаційно-аналітичної системи «Електронний парламент» та її центральних 
підсистем: «Електронний офіс народного депутата України»; «Електронний 
комітет»; «Електронна Погоджувальна рада»; «Електронна бібліотека та архів»; 
«Електронна зала пленарних засідань: система електронного голосування та 
підрахунку голосів, система стенографування, система ведення аудіо- та 
відеотрансляцій та архіву пленарних засідань Верховної Ради України»; «Система 
електронного документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради 
України»; «Система електронного цифрового підпису»; «Комплексна система 
захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України». Основу 
Системи складуть діючі автоматизовані системи Верховної Ради України: 
інтегрована база даних законотворчого процесу, «Система електронного 
документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради України», 
«Система електронного цифрового підпису», «Комплексна система захисту 
інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України», «Електронний 
офіс народного депутата України» (стаціонарний і мобільний), система підтримки 
прийняття рішень комітетом («Електронний комітет»), центр ситуативного аналізу 
(«Електронна Погоджувальна рада»), «Електронна бібліотека та архів» (мережева 
збірка парламентської інформації, доступна депутатському корпусу, 
співробітникам Апарату Верховної Ради України та суспільству), «Електронна зала 
пленарних засідань», єдиний веб-портал Верховної Ради України та інтегровані до 
нього веб-сайти Голови, комітетів, депутатських фракцій, структурних підрозділів 
Верховної Ради України. 

Важливим документом для підвищення рівня довіри суспільства до виборів, 
забезпечення публічності та відкритості виборчого процесу, доступу громадськості 
до спостереження в режимі реального часу під час голосування і можливості 
отримання відеозапису процесу підрахунку голосів виборців у приміщенні для 
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голосування звичайної виборчої дільниці із застосування переваг ІКТ став Закон 
України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості забезпечення 
відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 
жовтня 2012 року» щодо вдосконалення окремих положень»1 (від 02.10.2012 № 
5401-VI), яким уточнюється правовий режим використання у виборчому процесі 
системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення, яка забезпечує 
створення інформації, передачу зображення з приміщення для голосування 
звичайної виборчої дільниці з можливістю його перегляду на відповідному веб-
сайті у мережі Інтернет та подальше збереження інформації. 

Прийнято низку нормативно-правових актів із створення державних 
автоматизованих систем (перелік тільки прийнятих за останній рік різнобічних 
державних інформаційних ресурсів наведено у Додатку).   

Найважливішим нормативно-правовим актом з питань міграційної політики, 
ухваленим у 2012 р., стала Концепція створення єдиної інформаційно-аналітичної 
системи управління міграційними процесами2, схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 870-р, яка визначає шляхи та етапи 
створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними 
процесами, застосування якої спрямоване на автоматизацію діяльності ДМС і 
приведення з урахуванням кращого досвіду Європейського Союзу системи 
державного управління міграційними процесами у відповідність із стандартами 
Європейського Союзу. Визначення підходів до формування та створення 
інформаційно-аналітичної системи, яка дасть можливість автоматизувати процеси 
діяльності ДМС, здійснювати обмін інформацією з іншими органами державної 
влади з метою забезпечення реалізації ними державної політики у сфері міграції 
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших категорій мігрантів, а 
також сприятиме удосконаленню системи державного управління міграційними 
процесами відповідно до міжнародних стандартів у сфері реалізації прав людини. 

Крім цього, прийняті наступні акти.  
Положення про автоматизовану інформаційно-аналітичну систему ресурсного 

забезпечення закладів охорони здоров`я державної форми власності, 
затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.11.2012  № 
933 визначає механізм функціонування автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи, створеної для забезпечення моніторингу медико-технічних ресурсів та їх 
технічного стану у закладах охорони здоров’я, а також виявлення потреб закладів 
у цих ресурсах.  

Положення про інформаційно-пошукову систему «Скорпіон» Головного 
управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, затверджене 
Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24.09.2012 р. № 825, визначає 
метою діяльності цієї системи об’єднання існуючих у Головному управлінні по 
боротьбі з організованою злочинністю МВС України та управліннях по боротьбі з 
організованою злочинністю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 
та Севастополі інформаційних ресурсів у єдиний інформаційно-аналітичний 
комплекс із використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерного та 
телекомунікаційного обладнання для забезпечення оперативно-службової 
діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 
органів внутрішніх справ України, зміцнення їх спроможності до протидії та 
профілактики злочинності. 

                                                           

1
 Офіційний вісник України від 19.10.2012 — 2012 р., № 77, стор. 17, стаття 3099 

2
 Офіційний вісник України від 16.11.2012 — 2012 р., № 85, стор. 272, стаття 3469 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 257 
затверджений Порядок використання у 2013 році коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів з легалізації комп’ютерних програм, 
які використовуються в органах виконавчої влади. 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
створення багатофункціональної комплексної системи “Електронна митниця” 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 776 
з метою забезпечення: розвитку системи автоматизованого аналізу і управління 
ризиками; переходу на новий рівень автоматизації процедур митного контролю та 
митного оформлення; впровадження інформаційного обміну документами, 
необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення, між 
митними та іншими державними органами; підвищення ефективності здійснення 
митними органами попереднього документального контролю в пунктах пропуску; 
розвитку та автоматизації системи захисту прав інтелектуальної власності, 
класифікації товарів і проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб (зразків) 
товару; автоматизації процесу справляння митних платежів та визначення митної 
вартості. 

Продовжено розвиток правової бази захисту персональних даних. Прийнято 
наступні Закони України:  

«Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних»1 (20 
листопада 2012 року № 5491-VI), який уточнює механізм регулювання правових 
відносин, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на 
захист основих прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на 
невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних. В законі 
надано нову редакцію та введено деякі нові терміни, зокрема - «володілець 
персональних даних» замість - «володілець бази персональних даних») і 
«розпорядник персональних даних» (замість - «розпорядник бази персональних 
даних»), «згода суб’єкта персональних даних», «обробка персональних даних», 
«картотека», «одержувач».  

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення системи захисту персональних даних»2 (3 липня 2013 року № 383-
VII), вносить зміни до механізму системи захисту персональних даних, зокрема у 
Кодекс України про адміністративні правопорушення та Закони України: «Про 
захист персональних даних» та «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у 
зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового 
протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 
персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних». 
Вводиться до суб’єктів системи персональних даних Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних, а також 
визначаються його повноваження у сфері захисту персональних даних. 

Модернізовано також підзаконну законодавчу базу регулювання відносин у 
цій сфері. Наказом Міністерства юстиції України від 22.07.2013 р. № 1466/53 
внесено зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо удосконалення 
правового регулювання у сфері захисту персональних даних, зокрема - Типового 
порядку обробки персональних даних у базах персональних даних, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 року № 3659/5, а також до 
наказу Міністерства юстиції України від 08 липня 2011 року № 1824/5 «Про 
затвердження форм заяв про реєстрацію бази персональних даних та про 
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 Офіційний вісник України від 28.12.2012 — 2012 р., № 97, стор. 15, стаття 3899 
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3
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внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних і 
порядку їх подання».  

Приймалися заходи із модернізації окремих сфер діяльності: освіти, науки, 
культури, охорони здоров’я, інформаційної безпеки та активізації участі громадян у 
формуванні та реалізації управління державою.  

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 
168-р з метою забезпечення стабільно високого рівня усвідомленої підтримки 
населенням України євроінтеграційного курсу як одного з пріоритетів внутрішньої 
та зовнішньої політики нашої держави, реформ, які проводяться та 
проводитимуться владою з метою підготовки України до майбутнього членства в 
ЄС пропонує зокрема орієнтуватися на використання сучасних методів донесення 
інформації (Інтернет-конференції, чати, ток-шоу, телевікторини, електронні 
видання, брендинг), у тому числі з використанням новітніх технологій була  
схвалена Концепція реалізації державної політики у сфері інформування та 
налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської 
інтеграції України на період до 2017 року. 

Пріоритетом економічного розвитку України визначено стимулювання 
розвитку індустрії програмної продукції, випуск високотехнологічної продукції.  

Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної 
продукції»1 (від 16.10.2012 № 5450-VI) спрямований на формування сприятливих 
умов розвитку індустрії програмної продукції України для створення 
високопродуктивних робочих місць, залучення інвестицій, збільшення обсягів 
випуску високотехнологічної продукції, стимулювання наукомісткого експорту та 
імпортозаміщення, реалізацію науково-технічного потенціалу України. Законом 
визначено, що державна підтримка розвитку індустрії програмної продукції 
спрямована на: 1) удосконалення способів забезпечення розвитку індустрії 
програмної продукції в Україні; 2) стимулювання розвитку системи управління в 
індустрії програмної продукції, у тому числі на поліпшення управління якістю 
продукції на основі стандартизації; 3) формування ефективного механізму 
взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної і 
прикладної науки, виробничому та інших секторах економіки, з учасниками 
індустрії програмної продукції; 4) стимулювання переходу до моделі інноваційного 
розвитку індустрії програмної продукції; 5) удосконалення податкового, митного, 
валютного, трудового та пенсійного законодавства в частині, що регулює 
діяльність індустрії програмної продукції; 6) збільшення кількості 
високопродуктивних робочих місць в індустрії програмної продукції; 7) підвищення 
конкурентоспроможності учасників індустрії програмної продукції на зовнішніх 
ринках; 8) створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних 
інвестицій для розвитку індустрії програмної продукції; 9) сприяння здійсненню 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері інформаційних 
технологій; 10) активізацію міжнародного співробітництва та покращення іміджу 
України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену і висококонкурентну 
індустрію програмної продукції; 11) сприяння пріоритетному запровадженню 
комп’ютерних програм, створених учасниками індустрії програмної продукції 
України, на державних підприємствах, в наукових установах, органах державної 
влади та органах місцевого самоврядування, у тому числі з метою зниження 
витрат замовників; 12) сприяння запровадженню комп’ютерних програм, створених 
учасниками індустрії програмної продукції України, у тому числі з метою зниження 
витрат вітчизняних товаровиробників. Вище згадувалися певні проблеми при 
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використанні цього Закону на практиці.  
Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії 
програмної продукції» (5 липня 2012 року № 5091-VI)  встановлює правовий 
механізм оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції на період з 1 січня 
2013 р. до 1 січня 2023 р. 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»1 (від 02.10.2012 № 5407-VI) 
– нова редакція Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій», що визначає правові, економічні, організаційні та 
фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій і спрямований на забезпечення ефективного використання науково-
технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва 
продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології та/або їх складові на 
території держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення 
міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері, зокрема – 
регулювання діяльності із обігу комп’ютерних програм та інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 
серед стимулюючих заходів передбачає: «удосконалення законодавства щодо 
стимулювання розвитку вітчизняної IТ-індустрії, зокрема, оподаткування суб’єктів 
індустрії програмної продукції», що забезпечить «створення вітчизняної 
імпортозамінної програмної продукції або збільшення обсягу експорту не менше 
ніж на 3 млрд. гривень; збільшення обсягу надходжень із сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом першого року на 
120 млн. гривень, наступних п’яти років на - 4274 млн. гривень; пришвидшення 
темпів розвитку індустрії програмної продукції до 40-45 відсотків на рік; збільшення 
щороку кількості робочих місць на 35-40 відсотків (більше ніж 20 тис. на рік)». 

З метою стимулювання розвитку високих технологій  з пріоритетних галузевих 
спеціалізацій: інформаційні та комунікаційні технології, біотехнології та 
фармацевтика, енергозбереження та енергоефективність, нанотехнології, 
аерокосмічна індустрія, мікроелектроніка прийнята постанова Кабінету Міністрів 
України від 31 жовтня 2012 р. № 1014 «Деякі питання підготовки до реалізації 
національного проекту «Технополіс» - створення інфраструктури інноваційного 
розвитку та високих технологій” і його складових». 

Державна політика щодо розвитку електронного урядування у 2012-2013 рр. у 
першу чергу була спрямована на подальше реформування системи державного 
управління, перехід до моделі держави, орієнтованої на обслуговування потреб 
громадян шляхом запровадження правового регулювання: 1) сучасних систем 
електронної взаємодії, 2) надання адміністративних послуг в електронній формі, 3) 
електронного документа та електронного підпису; 4) формування та використання 
державних електронних ресурсів тощо. 

Також у Посланні Президента України зазначається, що «суттєві зрушення 
спостерігаються і в упровадженні сучасних форм ведення електронного 
документообігу. Майже всі відомства до кінця 2012 р. вже були підключені до 
системи електронної взаємодії, також було створено технологічні умови для 
роботи держчиновників із листами, електронними документами, постановами та 
розпорядженнями КМУ, які не містять інформації з обмеженим доступом». 

                                                           

1
 Офіційний вісник України від 16.11.2012 — 2012 р., № 85, стор. 60, стаття 3431 
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Концепція створення та функціонування інформаційної системи електронної 
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів1, затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 634-р, 
визначила в якості проблеми, яка потребує розв'язання – те, що єдина 
інфраструктура міжвідомчої інформаційної взаємодії державних органів та 
суб'єктів господарювання із застосуванням інформаційних технологій не створена, 
при цьому Єдиний веб-портал органів виконавчої влади, який повинен бути 
основою інтегрованої системи «Електронний Уряд», виконує переважно 
презентаційну та інформаційну функції. Головною причиною такого стану справ є 
невизначеність правових засад та організаційно-технічних рішень щодо 
забезпечення впровадження електронного урядування, відсутність єдиного 
підходу до застосування інструментів і механізмів організації та координації 
діяльності державних органів у сфері інформатизації.  

Визначено, що впровадження інформаційних технологій, рівень якого є 
незначним, у більшості випадків не має системного характеру. Державними 
органами проводиться робота з опрацювання документів переважно у паперовому 
вигляді, що значно ускладнює оперативне вжиття заходів для вирішення 
проблемних питань, своєчасне надання адміністративних послуг та довідкової 
інформації з питань діяльності державних органів. Основними причинами 
виникнення проблеми є: 1) використання державними органами подібної 
інформації, що міститься в різних базах даних і не пов'язана між собою; 2) 
відсутність ідентифікаторів, які пов'язують інформаційні об'єкти в різних базах 
даних; 3) використання електронних інформаційних систем та баз даних 
державних органів, взаємодія яких з ресурсами інших державних органів не була 
передбачена під час їх проектування; 4) відсутність системи електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних ресурсів, впровадження та функціонування 
якої забезпечує створення, використання, обмін та збереження інформації, що 
належить державі, відповідно до запитів і повноважень державних органів. 

Метою Концепції визначено формування підходів до створення, 
впровадження та функціонування системи електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів, що забезпечує передачу необхідних даних 
за запитами в автоматичному режимі, оновлення первинних даних у разі їх зміни, 
пошук та узагальнення необхідної інформації під час взаємодії державних органів. 
Прийнято План заходів щодо реалізації цієї Концепції, затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 517-р. Також 
прийнято низку нормативно-правових актів, що регулюють питання електронної 
взаємодії.  

Базовим документом, що регулює діяльність в сфері надання 
адміністративних послуг є Закон України «Про адміністративні послуги»2 (від 6 
вересня 2012 року № 5203-VI), який визначає правові засади реалізації прав, 
свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання 
адміністративних послуг. 

На виконання зазначеного Закону України органами державної влади 
розпочато формування законодавчої бази з надання адміністративних послуг, 
зокрема – в електронній формі. Прийнято близько десяти нормативних актів, що 
регулюють питання ведення Реєстру адміністративних послуг3, Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг4, діяльності центрів надання 

                                                           

1
 Офіційний вісник України від 14.09.2012 — 2012 р., № 67, стор. 66, стаття 2753 

2
 Офіційний вісник України від 15.10.2012 — 2012 р., № 76, стор. 44, стаття 3067 

3
 Офіційний вісник України від 12.02.2013 — 2013 р., № 9, стор. 43, стаття 339 

4
 Офіційний вісник України від 25.01.2013 — 2013 р., № 4, стор. 9, стаття 109 
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адміністративних послуг тощо. 
Зокрема, Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13, 

встановлює механізм ведення Єдиного державного порталу адміністративних 
послуг, що ведеться з метою забезпечення доступу суб’єктів звернення до 
інформації про адміністративні послуги з використанням Інтернету і є офіційним 
джерелом інформації про надання адміністративних послуг. Визначається зміст 
інформаційної взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг. Портал 
забезпечує: 1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні 
послуги, суб’єктів надання адміністративних послуг та центри надання 
адміністративних послуг; 2) доступність для завантаження і заповнення в 
електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання 
адміністративних послуг; 3) можливість подання суб’єктами звернення заяв за 
допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку; 4) можливість отримання 
суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їх заяв; 5) можливість 
отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного 
зв’язку результатів надання адміністративних послуг; 6) можливість здійснення 
суб’єктами звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в 
електронній формі.  

На Порталі розміщуються: 1) інформація про суб’єктів та центри надання 
адміністративних послуг; 2) реєстр адміністративних послуг; 3) реквізити 
нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг; 4) 
електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання 
адміністративних послуг; 5) адреса електронної пошти суб’єктів надання 
адміністративних послуг для подання суб’єктами звернення заяв щодо надання 
адміністративних послуг за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. 

Порядок надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному 
вигляді, затверджений Постановою правління Пенсійного фонду України від 
07.09.2012 р. № 16-1 визначає механізм надання територіальними органами 
Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді, заснований на 
технологіях віддаленого доступу (веб-технологіях) та автоматизованої передачі і 
обробки інформації.  

Передбачено, що надаються такі електронні послуги:  
1. Реєстрація користувачів на веб-порталі;  
2. Доступ до розміщеної на веб-порталі інформації:  
а) для громадян та застрахованих осіб: 1) про порядок реєстрації громадян у 

базі даних веб-порталу; 2) про права, обов’язки та відповідальність одержувачів 
пенсійних та інших виплат, що здійснюються Пенсійним фондом України; 3) про 
порядок одержання та використання пенсійного посвідчення; 4) про умови, 
порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій тощо; 5) зразки заяв, скарг, 
запитів на інформацію, інших документів, необхідних для призначення та 
перерахунку пенсій, переведення з одного виду пенсії на інший, зміни способу 
виплати пенсій, виплати допомоги на поховання тощо, включаючи можливість 
роздрукування або заповнення таких документів в електронному вигляді; 6) про 
права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб; 7) про порядок 
одержання та використання свідоцтва про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування; 8) про порядок організації прийому громадян у 
територіальних органах Пенсійного фонду України, у тому числі за принципом 
«єдиного вікна»;  

б) для страхувальників, у тому числі фізичних осіб - підприємців та осіб, які 
забезпечують себе роботою самостійно: 1) про порядок реєстрації в базі даних 
веб-порталу; 2) про взяття на облік страхувальників у територіальних органах 
Пенсійного фонду України, їх права та обов’язки; 3) про умови нарахування та 
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сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 
інших обов’язкових платежів; 4) про умови та порядок складення і подання 
звітності; 5) про порядок проведення територіальними органами Пенсійного фонду 
України перевірок, а також досудового оскарження рішень територіальних органів 
Пенсійного фонду України; 6) про іншу інформацію, пов’язану з регулюванням 
правових і фінансових відносин між територіальними органами Пенсійного фонду 
України, страхувальниками, у тому числі фізичними особами - підприємцями та 
особами, які забезпечують себе роботою самостійно; 7) зразки бланків, заяв, інших 
документів, необхідних для взяття на облік (зняття з обліку), складення та подання 
звітності, призначення та перерахунку пенсій тощо, включаючи можливість 
роздрукування або зчитування таких документів в електронному вигляді.  

3. Доступ для громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі 
фізичних осіб-підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, до 
інформації про стан відомостей про застраховану особу, пенсійних виплат, 
обробки звіту, поданого в електронному вигляді, стан взаєморозрахунків за 
зобов’язаннями платника (за умови підтвердження автентичності особи, що 
одержує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних веб-порталу).  

4. Взаємодія громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі 
фізичних осіб - підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, з 
територіальними органами Пенсійного фонду України з питань: 1) заповнення 
бланків заяви, скарги, запитів у електронному вигляді; 2) стану розгляду заяв, 
скарг, запитів, поданих в електронному вигляді; 3) подання запитів для підготовки 
в паперовому вигляді довідок, інших документів, які заявник одержує під час 
особистого звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України; 4) 
попереднього запису на прийом у його територіальному органі.  

5. Одержання іншої необхідної довідкової інформації (місцезнаходження, 
телефони територіальних органів Пенсійного фонду України, новини тощо). 

Висновки. 
Таким чином, протягом  2012-2013 рр. проведено суттєву модернізацію 

законодавчої бази з формування та реалізації національної політики з розвитку 
інформаційного суспільства, інформатизації та електронного урядування, що 
дозволяє реалізовувати значну кількість завдань подальшого соціально-
економічного та політичного розвитку України, гармонійного входження до 
світового інформаційного співтовариства.    

 Разом з тим, зазначена законодавча база має значну кількість 
невизначеностей та суперечностей. Це виражається, з одного боку, у невідповідно 
великій кількості норм і інститутів регулювання, значному адміністративному і 
податковому тиску, неприйнятно високій кількості зобов'язань, покладених на 
суб’єкти діяльності у цих сферах. Численні обмеження перешкоджають реалізації 
прав приватної власності та підприємницької ініціативи, тобто саме тих правових 
норм, що визначають зростання добробуту. Держава, займаючи провідну позицію 
в регулюванні відношень з розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та 
електронного урядування, демонструє сьогодні низьку спроможність ефективно 
справлятися з прийнятими повноваженнями.  

Нормативні положення законодавства, які дуже часто коригуються,  
виявляються ще більш суперечливими, розмитими і неузгодженими з реальними 
потребами розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та електронного 
урядування, ніж правові норми, які діяли раніше. Деякі загальноекономічні і 
суспільно значущі правові акти розробляються і приймаються без урахування 
специфіки ІТ-діяльності. Це не тільки негативно впливає на розвиток 
інформаційного суспільства, інформатизації та електронного урядування, але й 
породжує необхідність створення значного масиву відомчих (таких, що роз'ясню-
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ють, уточнюють тощо), недостатньо узгоджених між собою документів. У багатьох 
соціально-економічних і загальногромадянських нормативних документах 
інформатизаційний блок просто відсутній. Це відноситься навіть до тих правових 
актів, які безпосередньо впливають на розвиток інформаційного суспільства, 
інформатизації та електронного урядування. Для вітчизняного законодавства 
характерний значний розрив у часі між ухваленням нормативно-правових актів і 
подальшою розробкою конкретних нормативів, процедур, механізмів їх реалізації. 

 
2.4. Кадрове забезпечення державної політики розвитку інформаційного 
суспільства та інформатизації  
 
Однією з головних умов успіху розвитку інформаційного суспільства, 

інформатизації та електронного урядування є готовність та вмотивованість 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, 
громадян та бізнесу до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій  в 
своїй життєдіяльності. На сьогодні в Україні, як і в багатьох інших країнах, які 
здійснюють розбудову інформаційного суспільства, запроваджують технології 
електронного урядування, особливо актуально постає питання реформування 
державної служби, у першу чергу – підготовки кваліфікованих кадрів, які  б 
дозволили максимально ефективно скористатись їх перевагами. В країні за 
останні три роки прийнято низку нормативно-правових актів, що спрямовані на 
реалізацію цього завдання.  

Так, у Концепції розвитку електронного урядування в Україні підготовка 
державних службовців визначена одним із пріоритетних напрямів реалізації 
державної політики у сфері електронного урядування.  

Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки передбачає 
застосування електронного урядування як одного з першочергових заходів та є 
головним змістом другого етапу її реалізації (2014-2016 роки).  

Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р, 
визначено, що: «Впровадження електронного урядування, створення електронного 
уряду та становлення е-демократії передбачають нові форми організації 
діяльності та взаємодії державних органів з громадянами та організаціями». 
Основними засадами розвитку електронного урядування в ній визначено, у тому 
числі, проходження державними службовцями та посадовими особами місцевого 
самоврядування навчання з питань впровадження електронного урядування.  

Планом дій з впровадження в Україні ініціативи «Партнерство «Відкритий 
Уряд», схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. 
№ 220-р, серед взятих Україною зобов'язань в рамках цієї ініціативи були: 
«Здійснення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних 
службовців з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування та реалізації 
державної і регіональної політики, «Введення в дію веб-порталу «Менеджмент 
знань з електронного урядування». 

Планом заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції 
реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових 
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 480-р, 
передбачено «включення до професійних програм підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад, до програм тематичних постійно діючих та короткострокових 
семінарів модуля з питань електронного урядування з метою підготовки слухачів 
до роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі органів державної влади та 
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органів місцевого самоврядування». 
Однак, на сьогодні, ці завдання виконуються дещо спонтанно та уповільнено. 

Існує низка причин гальмування підготовки кваліфікованих державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування, обізнаних з питань запровадження 
сучасних технологій інформаційного суспільства та електронного урядування.  

По-перше, це концептуальні питання, пов’язані із визначенням місця реформи 
державної служби серед реформ державного управління та її особливості. 

Останнім часом в Україні прийнято низку рішень щодо активізації реформ 
суспільного сектору. Реформа державної служби є складовою частиною комплексу 
реформ суспільного сектору (public sector reforms), що сукупно охоплюють 
структуру органів державної влади та принципи їх функціонування, державний 
апарат, державний бюджет, державні установи, взаємовідносини держави і 
громадянського суспільства тощо. 

Серед реформ суспільного сектору реформа державної служби займає 
особливе місце, оскільки державні службовці – не тільки об'єкт, а й суб'єкт 
реформування. Державний апарат відповідає за реалізацію всіх реформ 
суспільного сектору, без його активної участі жодна з реформ суспільного сектору 
реалізована бути не може. При цьому, система державної служби як об'єкт 
реформування більш інерційна, ніж інших об'єктів в інших реформах суспільного 
сектора (за винятком значної інерційності системи відносин держави з 
громадянським суспільством, хоча в цьому випадку серед джерел інерційності у 
першу чергу – державний апарат). У рамках реформи державної служби 
доводиться перебудовувати не тільки правові норми, а й менталітет самої 
бюрократії, яка звикла працювати по-старому, орієнтуючись на керівництво, а не 
на суспільство. Проблема невідповідності правозастосовчої практики нормативно-
правовим актам, що впроваджуються, лише частково є наслідком недосконалості 
прийнятих правових норм: в першу чергу, це наслідок групової поведінки 
бюрократії, прагнення використовувати правові норми у своїх інтересах. 

Реформи суспільного сектору, до яких належить реформа державної служби, 
відрізняються не тільки по об'єкту реформування, але й за принципами та 
методами проведення. З цієї точки зору серед загального переліку реформ 
громадського сектору (адміністративна реформа органів виконавчої влади, 
реформа державної служби, реформа державного бюджету і бюджетного процесу, 
реформа бюджетного сектора, реформа взаємовідносин держави і громадянського 
суспільства тощо), можна виділити структурні реформи державного управління, які 
охоплюють сам інститут держави, тобто мають близькі об'єкти реформування, і 
проводяться з використанням програмно-цільового методу. Таким чином, до 
структурних реформ державного управління можна віднести адміністративну 
реформу, реформу державної служби, реформу державного бюджету і 
бюджетного процесу. 

Фактично, на сьогодні реалізуються дещо відокремлені реформи 
громадського сектору: 1) адміністративна реформа, 2) реформа державної 
служби, 3) запровадження електронного урядування, 4) реформа взаємовідносин 
держави і громадянського суспільства тощо.  

По-друге, існують проблеми із визначенням кінцевого образу нової державної 
служби, яка має широко застосовувати новітні інформаційно-комунікаційні 
технології, у першу чергу, пов’язані з формуванням державного службовця та 
посадової особи місцевого самоврядування нового ґатунку, яка буде наділена 
оновленим переліком прав та обов’язків, мати новий суспільно-правовий статус в 
національній системі інформаційного суспільства та електронного урядування. 
Враховуючи бурхливе впровадження у державній службі сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, які принципово змінюють основи публічної служби, 
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сьогодні мову можна вести про «електронного публічного службовця».  
По-третє, прийнятою в Україні технологією інституційних реформ є спочатку 

оновлення існуючих інститутів шляхом більш чіткої регламентації діяльності 
органів влади, а вже потім, після цього – перехід до електронного урядування. 
Яскравим прикладом цього є реалізація реформи системи адміністративних 
послуг, яка сьогодні переважно орієнтована на надання послуг традиційної, а не 
електронної форми.  

Спираючись на концепцію інституційних змін, можна інтерпретувати реформу 
як процес цілеспрямованих інституційних змін, що має своїх агентів, свою 
траєкторію, стратегію перетворень, сукупність початкових умов, ресурсну базу, 
набір зовнішніх чинників. При цьому стратегія реформи задається «набором 
управлінь, що забезпечують на кожному кроці відповіду інституційну 
трансформацію в залежності від поточних умов і досягнутих результатів»1. 

Інституційну систему правомірно оцінювати за визначеним критерієм 
суспільної корисності та ефективності. Таким чином, з цієї точки зору можна 
говорити про ефективні та неефективні норми (інститути), які можуть набувати 
стійкий або нестійкий характер. Неефективну і при цьому стійку норму (систему 
норм) позначають як «інституціональну пастку»1. Однією з різновидів інституційних 
пасток є «пастка часткової реформи». У ході процесу реформування інституційні 
інновації можуть бути зупинені зацікавленими агентами в силу тієї обставини, що 
їх продовження може виявитися невигідним домінуючим гравцям. Таким чином, 
перешкоджання подальшим змінам призводить до того, що система опиняється в 
неефективній рівновазі. 

Можливим є також існування змішаних інституціональних систем (змішаних 
рівноваг). Фактично «пастки часткової реформи» часто являють собою таку 
комбінацію інститутів, де співіснують старі інститути і нові, проте не досягнуто 
комплексної якісної зміни інституційної системи (вона виведена на перспективну 
траєкторію). Цей «змішаний симбіоз» за певних умов може перетворитися на 
рівноважний стан, що досягається за допомогою універсальних механізмів 
стабілізації норм, де головну роль грає механізм лобіювання збереження 
неефективної рівноваги. Таким чином, відбувається формування «пастки часткової 
реформи», що самостійно підтримується - перетворення перехідних норм у 
постійно діючі та неефективні в довгостроковій перспективі.2  

По-четверте, невиправданим, на наш погляд, технократичним нахилом у 
запровадженні в державне управління технологій інформаційного суспільства та 
електронного урядування. У цьому контексті переважна увага приділяється суто 
технічним та технологічним питанням запровадження зазначених технологій. 
Бюджетні кошти та зусилля у першу чергу спрямовуються на закупівлю 
обладнання та відповідного програмного забезпечення. Питанням навчання майже 
не приділяється уваги3. 

По-п’яте, новий статус «електронного публічного службовця» передбачає 
формування його нової інформаційно-комунікаційної компетентності, пов’язаною 
не тільки із застосуванням новітніх технологій у поточній діяльності, але й з новою 
роллю  в забезпеченні та організації комунікацій із представниками бізнесу та 
суспільства, посиленням (а у багатьох випадках – із формуванням) нових функцій 
консультування, зворотного зв’язку та забезпечення мережевої діяльності тощо. 

                                                           

1
 Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М., 2007. С. 13. 

2
 Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и 

математические методы.  1999.  Т. 35.  №.2.  С. 9-13. 
3
 Довідково: за даними обстеження Світового банку в успішних проектах е-урядування не менш 

10% витрат спрямовувалися на навчання. 
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Результати досліджень показують, що підвищення ІТ-грамотності серед 
державних службовців на сьогодні проводиться майже виключно у сфері 
використання офісних програм та спеціалізованих додатків в рамках конкретних 
адміністративних задач та не направлено на розвиток компетенцій та підвищення 
загальної ефективності за рахунок трансформації адміністративних процесів на 
основі використання потенціалу ІТ. Це призводить до того, що рівень 
ІТ-компетенцій більшості державних службовців не відповідає сучасним вимогам 
(мал. 1). 

 

 
 

Мал. 1. Результати дослідження рівня ІТ-компетенцій державних службовців1. 
 

Організація з Економічного Співробітництва та Розвитку визначає чотири 
набори вмінь, які є основними у сфері електронного урядування: інформаційні 
технології (IT), інформаційний менеджмент (IM), інформаційне суспільство (IС) та 
сучасні управлінські навички. Ці вміння стосуються як державних службовців, так і 
керівників взагалі. Із зростанням запровадження ІКТ на державній службі, 
навчання основним навичкам роботи із обчислювальною технікою, які можуть 
підвищити якість та ефективність роботи, включаючи вміння користуватись 
програмами на робочому рівні та знання комбінацій клавіш, повинно бути 
проведено для всіх співробітників. Також очікується, що керівники зрозуміють як 
можна застосувати технологію для покращення процесу прийняття рішень. Вони 

                                                           

1
 Трутнев Д.Р., Чугунов А.В. Подготовка кадров в области ИКТ и электронного правительства: 

анализ взаимосвязи уровня ИТ-компетенций и результатов проектов // Вопросы государственного 
и муниципального управления.  – 2011 – № 3, с. 141. 
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також повинні мати навички, які дозволять їм працювати з IT- та IM-фахівцями з 
метою досягнення оптимальних технічних рішень поставлених задач. Наведемо 
короткий опис чотирьох наборів навичок. 

Навички інформаційних технологій – це технічні навички, необхідні для 
впровадження концепції електронного урядування. Вони включають основну IT-
грамотність всіх робітників та технічні навички IT-фахівців, які дозволяють 
розробити та запровадити технічні елементи (апаратні, програмні складові, засоби 
зв’язку). 

Навички інформаційного менеджменту охоплюють використання ресурсу 
знань в рамках державної служби та обмін думками з партнерами та іншими 
зацікавленими сторонами поза організацією (установою). Ці навички є важливими 
для координації та командної роботи всередині організації для створення 
позитивного іміджу для громадськості.  

Навички інформаційного суспільства включають здатність використовувати 
ІТ-ресурси для реалізації стратегії електронного уряду в організації відповідно до 
його загальної стратегії, розуміння нових технологій та їх меж по відношенню до 
стратегії організації.  

Сучасні навички управління – оскільки електронний уряд має суттєвий вплив 
на структуру і процеси державного управління, традиційні управлінські навички -  
недостатні для нових організаційних потреб. Менеджери повинні вміти управляти 
організаційними змінами, які виникають в результаті впровадження електронного 
уряду. Вони також повинні покращувати якість реагування на запити споживачів, 
стимулювати кооперацію та вміти управляти відносинами з приватним сектором. 

По-шосте, недостатньою самоорганізованістю та потужністю системи 
підготовки кваліфікованих державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування.   

По-сьоме, недостатністю розвитку наукових досліджень з проблем нової 
публічної служби, побудованої на широкому використанні сучасних технологій 
інформаційного суспільства та електронного урядування. 

Таким чином, на наш погляд, питанням навчання державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування застосуванню технологій 
інформаційного суспільства та електронного урядування, а також наукового 
забезпечення їх впровадження приділяється недостатня увага. 

Незважаючи на те, що нормативно-правовими актами й передбачено 
навчання певних категорій громадян застосуванню технологій електронного 
урядування, зазначене завдання виконується достатньо хаотично та уповільнено. 

Таким чином, стає актуальною проблема щодо вивчення застосування 
технологій інформаційного суспільства та електронного урядування:  

1) державними службовцями (тими, хто сьогодні та у найближчому 
майбутньому буде запроваджувати та застосовувати технології електронного 
урядування);  

2) учнями, студентами, аспірантами та викладачами навчальних закладів 
(тобто тими, хто у майбутньому буде їх застосовувати); 

3) представниками приватних підприємств (які запроваджують та 
використовують ці технології); 

4) широкими верствами населення (особливо вразливими групами – зокрема: 
людьми похилого віку, інвалідами) тощо. 

Національною академією державного управління при Президентові України 
розроблено і включено до професійних програм підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад навчальні модулі «Електронне урядування в Україні», «Комунікації в 
державному управлінні», оновлено програму тематичного короткострокового 
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семінару «Сучасні технології та ефективні комунікації інформаційного 
забезпечення реформ». 

 
Пропозиції. 
1. Враховуючи чисельність державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування та показники загальної плинності кадрів можна 
пропонувати розглянути доцільність у першу чергу створення окремої державної 
програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування технологіям 
інформаційного суспільства та електронного урядування.  

Така програма може бути реалізована:  
1) за державним замовленням;  
2) перша черга – послідовно протягом 2014-2016 рр. (щорічно приблизно 50 

тис. осіб) (зазначена кількість відповідає прогнозованим темпам впровадження в 
Україні технологій інформаційного суспільства та електронного урядування та 
прийнятим нею міжнародним зобов’язанням);  

3) за різними джерелами фінансування: державні службовці (зокрема – 
центральних органів виконавчої влади) – державний бюджет; посадові особи 
місцевого самоврядування – місцеві бюджети. При цьому потрібно враховувати 
можливість отримання міжнародної технічної допомоги на окремі проекти та 
спонсорську допомогу фірм – постачальників технологій електронного урядування 
(обладнання, програмне забезпечення, участь в практичних заняттях фахівців 
фірм та на їх базі) тощо; 

4) консорціумом провідних університетів за участю базових установ НАН 
України.   

Зазначена програма1 повинна бути гармонізованою з програмою (планом 
заходів) щодо запровадження в органах державної влади технологій 
інформаційного суспільства та електронного урядування (на цей час відповідного 
нормативно-правового акту немає).  

2. Програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування повинна орієнтуватися на навчання:  

1) технологіям інформаційного суспільства та електронного урядування та 
особливостям державного управління в нових умовах (базовий курс);  

2) на спеціалізованих курсах для окремих категорій державних службовців, 
що запроваджують та використовують зазначені технології, зокрема: 

а) впровадження електронного документу та електронного документообігу в 
роботі органів державної влади;   

б) електронному архівуванню;  
в) захисту інформації в системах електронного урядування;  
г) підготовці та виконанню проектів електронного урядування (проектний 

менеджмент у цій сфері); 
д) запровадженню конкретних адміністративних послуг в електронній формі 

тощо;  
3)  очне та заочне (дистанційне) навчання в різних формах: підвищення 

кваліфікації, перепідготовка, стажування тощо. 
3. Забезпечення організації комплексних науково-технічних досліджень та 

розробок з питань впровадження сучасних технологій інформаційного суспільства 
та електронного урядування. 

                                                           

1
 Примітка: у подальшому – доцільно розгортання на основі приватно-державного співробітництва 

окремих проектів та програм для навчання практичним навичкам технологіям інформаційного 
суспільства та електронного урядування інших категорій громадян України. 
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Довідка. Сучасний стан кадрового забезпечення публічної служби 

України та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування.   

1. Кадровий склад публічної служби. 
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

(осіб)1: 2007 – 364 263; 2008 – 379 289; 2009 – 384 197; 2010 – 379 283; 2011 – 
367 308; 2012 - 372 856 (101,5% від показників 2011 р.)2, що складало 1,8 % до 
кількості населення України, зайнятого економічною діяльністю (мал.1).   

Майже ¾ контингенту публічних службовців складають державні службовці3 (у 
2012 р. – 274739 осіб), ¼ - посадові особи місцевого самоврядування4 (у 2012 р. - 
98117 осіб) (мал.2).  

Загальна плинність кадрів на державній службі та в органах місцевого 
самоврядування є достатньо високою:  у 2012 р. із загальної чисельності 
контингенту публічних службовців вибуло 47979 осіб (12,9% загальної 
чисельності), прийнято 58696 (15,7%) (мал. 3). 
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  Джерело даних: Держстат України. 

 
Мал. 1. Динаміка загальної чисельності державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, осіб. 
 

                                                           

1
 Державне статистичне спостереження проводиться за формою № 9-ДС (річна) «Звіт про 

кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які 
займають посади керівників та спеціалістів». Спостереження щодо кількості державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування є суцільним, ним охоплюються всі установи та 
організації, на працівників яких поширюється дія Законів України «Про державну службу» та «Про 
службу в органах місцевого самоврядування». 
2
 Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 31 грудня 2012 

року. Статистичний бюлетень. – К.:, Державна служба статистики України. – 2013. -  35 с. 
3
 Державні службовці - це працівники, переважно органів управління, на яких поширюється дія 

Закону України «Про державну службу». У спостереженні у загальній кількості державних 
службовців не враховано: військовослужбовців, працівників податкової адміністрації, 
дипломатичної та митної служб, окремі категорії працівників юридичних установ, трудові відносини 
яких регулюються іншими законодавчими актами. 
4
 Посадові особи місцевого самоврядування - працівники органів місцевого самоврядування, на 

яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 
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   Джерело даних: Держстат України. 
 

Мал. 2. Динаміка чисельності державних службовців (ДС) та посадових осіб 
місцевого самоврядування (ПОМС), осіб. 
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Джерело даних: Держстат України. 

 
Мал. 3. Загальна плинність кадрів на державній службі та в органах місцевого 

самоврядування, % до загальної чисельності державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування. 

 
2. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування.  
Моніторинг підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування за 2012 рік1 (Мал. 4) засвідчив, що протягом року 
підвищили кваліфікацію 109868 осіб – на 9% більше ніж у 2011 році (99979 осіб).  

 

                                                           

1
 Інформація про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування у 2012 році. 
http://www.nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=690682&cat_id=255094  Дата доступу: 
24.08.2013 
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Джерело даних: Нацдержслужба України. 

 
Мал. 4. Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію за категоріями 

посад1. 
 
Дещо інші дані надає Держстат України. 
Кількість державних службовців (ДС), які підвищили кваліфікацію у 2012 році 

(осіб), усього 57 518 (20,9 % загальної кількості державних службовців) (довідково: 
у 2011 р. - 47 504; 17,7 % загальної кількості державних службовців), з них за 
напрямком підготовки «Державне управління» за програмами: професійними – 13 
985 (2011 р. – 13 486), тематичних семінарів – 33 478  (24 147); стажування – 1 969 
(2 139).  

Кількість посадових осіб місцевого самоврядування (ПОМС), які підвищили 
кваліфікацію у 2012 році (осіб), усього - 13 533 (13,5 % загальної кількості 
посадових осіб місцевого самоврядування) (довідково: у 2011 р. - 14 260; 14,4 % 
загальної кількості), з них за напрямком підготовки «Державне управління» за 
програмами: професійними - 4165 (2011 р. – 5 336); тематичних семінарів – 8846 
(8 420); стажування – 171 (226). 

За даними Нацдержслужби України із загального числа державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищило кваліфікацію 
в:  

 Національній академії державного управління при Президентові України 
(НАДУ) – 5511осіб (5% від загальної чисельності);  

 галузевих закладах післядипломної освіти (ГЗПО) – 6620 осіб (6%); 

 центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації (ЦППК) - 97737 осіб 
(89%). 

Із загальної чисельності державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, пройшли підвищення кваліфікації  в ЦППК з питань: 

 запобігання і протидії корупції - 35%; 

 соціальної політики – 8%; 

 місцевого розвитку – 8%; 

 впровадження нового законодавства  про державну службу – 12%; 

 ділове українське мовлення – 6%; 

                                                           

1
 Розподіл працівників, які займають посади керівників та спеціалістів за категоріями посад, 

проводиться відповідно до статті 25 «Класифікація посад» Закону України «Про державну службу» 
та статті 14 «Класифікація посад в органах місцевого самоврядування» Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування».  
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 доступ до публічної інформації – 8%; 

 гендерна політика – 2%; 

 європейської інтеграції та євроатлантичної співпраці – 5%; 

 інноваційної та інвестиційної діяльності – 3%; 

 інформатизація органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування – 3%; 

 залучення молоді на державну службу – 1%; 

 інші – 9% (Мал.5).  

35%

12%
6%3%2%5%

1%

3%

8%

8%

8%
9%

Запобігання і протидія корупції Впровадження нового законодавства про державну службу

Ділове українське мовлення Інноваційна та інвестиційна діяльність

Гендерна політика Європейська інтеграція та євроатлантична співпраця

Залучення молоді на державну службу Інформатизація органів держ. влади та ОМС

Доступ  до публічної інформації Соціальна політика

Місцевий розвиток Інші
 

Джерело даних: Нацдержслужба України. 

 
Мал.5. Питання, з яких проводилося підвищення кваліфікації ДС та ПОМС у 

ЦППК 2012 році. 
 

 

2.5. Фінансове забезпечення  
  
Однією з найбільш гострих проблем реалізації державної політики з розвитку 

інформатизації, електронного урядування та в цілому інформаційного суспільства 
є фінансове забезпечення та ефективне використання бюджетних коштів. 

Як вказувалось у розділі 2.2, більшість існуючих на сьогодні механізмів, що 
повинні забезпечувати розвиток інформаційного суспільства, інформатизації та 
електронного урядування мають декларативний характер та не мають ресурсної  
насамперед, фінансової підтримки. 

Фінансове забезпечення інформатизації органів державної влади та 
місцевого самоврядування відбувається за рахунок коштів: 

 на виконання НПІ; 

 на виконання окремих бюджетних програм, які мають ознаки 
інформатизації; 

 на виконання державних цільових програм, в яких передбачені розділи з 
інформатизації; 
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 міжнародної фінансової допомоги та кредитів міжнародних фінансових 
установ; 

 на утримання апаратів органів державної влади, які витрачаються на 
закупівлю товарів, робіт та послуг з інформатизації; 

 місцевих бюджетів на виконання заходів регіональних програм 
інформатизації. 

Найбільш відпрацьованим та визначеним є механізм фінансування 
Національної програми інформатизації, формалізація якого знайшла своє 
відображення в низці законодавчих актів, насамперед, в Бюджетному кодексі 
України, Законі України Про Національну програму інформатизації тощо. За 
останні 3 роки порівняно з попередніми роками ситуація з фінансування заходів у 
сфері інформатизації в цілому покращилась. 

Відповідно до  статті 48 Бюджетного кодексу України видатки 2012 року на 
виконання завдань НПІ, в тому числі проектів інформатизації органів державної 
влади, здійснювалися Державним казначейством України лише після погодження 
відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з 
Генеральним державним замовником НПІ. Розгляд та погодження цих проектів 
здійснювались відповідно до Порядку проведення експертизи Національної 
програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів від 25.07.2002 № 1048. 

Всього Генеральним державним замовником НПІ у 2012 році було розглянуто 
332 проекти загальною вартістю 1491,2 млн. грн. за 55 бюджетними програмами 
від 45 органів державної влади, з яких віднесено до сфери інформатизації та 
погоджено 285 проектів загальною вартістю 1 475,2 млн. грн., що склало 99% від 
загального обсягу фінансування погоджених проектів.  

У 2012 році Держінформнауки було включено до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17.10.2012 № 813-р «Про затвердження переліку завдань 
(проектів) Національної програми інформатизації на 2012 рік, їх державних 
замовників та обсягів фінансування» включено 53 бюджетних програм органів 
державної влади на загальну суму 1225,5 млн. грн. та 5 проектів, які мали 
виконуватись за рахунок коштів бюджетної програми «Національна програма 
інформатизації» (0,8 млн. грн.). За цей же рік органами державної влади 21% 
коштів було витрачено на закупівлю комп’ютерної техніки, 20,7% - на закупівлю 
послуг з розробки, модернізації, технічної підтримки програмного забезпечення, 
15% - придбання ліцензійного ПЗ та ліцензій, 8,7% - створення та підтримка 
систем електронного документообігу та цифрового підпису, 7,7% - на створення, 
модернізацію та підтримку в актуальному стані банків і баз даних, інформаційно-
аналітичних систем, веб-сайтів/порталів, реєстрів, кадастрів, ГІС–ресурсів; решта 
– на закупівлю послуг з розробки технічної, проектної, робочої та іншої 
документації на створення інформаційної інфраструктури тощо. 

На фінансування регіональних програм інформатизації у 2012 році місцевими 
бюджетами було передбачено 50,8 млн. грн., фактичні витрати склали – 
13,6 млн. грн. Обласними державними адміністраціями у 2012 році 40% коштів 
було витрачено на закупівлю комп’ютерної техніки, 18% - на закупівлю послуг з 
розробки, модернізації, технічної підтримки програмного забезпечення, придбання 
ліцензійного ПЗ та ліцензій, 15% - на створення, модернізацію та підтримку в 
актуальному стані банків і баз даних, інформаційно-аналітичних систем, веб-
сайтів/порталів, реєстрів, кадастрів, ГІС-ресурсів; решта – на закупівлю послуг з 
розробки технічної, проектної, робочої та іншої документації на створення 
інформаційної інфраструктури тощо. 

У 2013 році в рамках здійснення своїх повноважень Генеральним державним 
замовником НПІ було проведено опитування органів державної влади стосовно 
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надання інформації про проекти (роботи) з інформатизації, які були виконані у 
2012 році, та заплановані до виконання в межах бюджетних програм у 2013 році, в 
тому числі за рахунок коштів на утримання, а також за рахунок коштів міжнародних 
фінансових організацій.  

Результати аналізу свідчать, що у поточному році в Державному бюджеті 
України обсяг коштів, запланований 47 органами державної влади за 58 
бюджетними програмами на виконання 237 проектів інформатизації, становить 
477,8 млн. грн. На сьогодні Генеральним державним замовником НПІ отримано від 
органів державної влади 156 проектів загальною вартістю 137,6 млн. грн., з яких 
віднесено до сфери інформатизації та погоджено 151 проект інформатизації 
загальною вартістю 136,6 млн. грн.  

Аналізуючи інформацію про проекти (роботи) з інформатизації, які були 
виконані у минулому році органами державної влади поза межами НПІ, 
встановлено, що домінуючою складовою використання коштів в рамках бюджетних 
програм з інформатизації органів державної влади було придбання технічних 
засобів.  

У І півріччі 2013 року домінуючою складовою використання коштів в рамках 
бюджетних програм на проекти з інформатизації є роботи з розвитку та 
модернізації інфраструктури інформатизації органів державної влади, а саме: 14% 
- закупівля комп’ютерної техніки, 42% - закупівля послуг з розробки, модернізації, 
технічної підтримки програмного забезпечення, придбання ліцензійного ПЗ та 
ліцензій, 33% - створення, модернізація та підтримка в актуальному стані банків і 
баз даних, інформаційно-аналітичних систем, веб-сайтів/порталів, реєстрів, 
кадастрів, ГІС–ресурсів; решта – закупівля послуг з розробки технічної, проектної, 
робочої та іншої документації на створення інформаційної інфраструктури тощо. 

У І півріччі 2013 року домінуючою складовою використання коштів 
облдержадміністрацій є роботи зі розвитку та модернізації інфраструктури 
інформатизації органів державної влади, а саме: 18% - закупівля комп’ютерної 
техніки, 8% - на закупівлю послуг з розробки, модернізації, технічної підтримки 
програмного забезпечення, придбання ліцензійного ПЗ та ліцензій, 29% - на 
створення, модернізацію та підтримку в актуальному стані банків і баз даних, 
інформаційно-аналітичних систем, веб-сайтів/порталів, реєстрів, кадастрів, 
ГІС-ресурсів; решта - закупівля послуг з розробки технічної, проектної, робочої та 
іншої документації на створення інформаційної інфраструктури тощо. 

Загалом на сьогодні діючими є 4 галузевих програми інформатизації (СБУ, 
Державної пенітенціарної служби, Вищого спеціалізованого суду України, Фонду 
державного майна України) та 10 регіональних програм (міста Києва, 
Закарпатської, Дніпропетровської, Одеської, Волинської, Луганської, Полтавської, 
Сумської, Кіровоградської та Рівненської областей). 

 
2.6. Програмне забезпечення  
 
За результатами аналізу стану забезпечення органів державної влади 

програмним забезпеченням ними використовується більше 1700 тис. примірників 
комп’ютерних програм. Серед них, частка серверного програмного забезпечення 
складає 10,09% (175,2 тис.), частка програмного забезпечення комп’ютерів 
загального призначення - 81,38% (1413 тис.) та частка програмного забезпечення, 
розробленого на замовлення - 8,53% (148,1 тис.).  
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Стан забезпечення органів державної влади 

програмним забезпеченням

10,09%

81,38%

8,53%

Серверне програмне забезпечення

Програмне забезпечення комп’ютерів загального призначення

Програмне забезпечення розроблене на замовлення ОДВ

 
 
Структура серверного програмного забезпечення наступна: операційні 

системи (14,27%), мережеві програми (15,18%), серверні додатки (5,85%), системи 
керування базами даних (24,36%), програмні засоби інформаційної безпеки  
(9,08%) та інше серверне програмне забезпечення (31,26%).  

 

14,27%

15,18%

5,85%

24,36%

9,08%

31,26%

операційні системи

мережеві програми

серверні додатки 

системи керування базами даних

програмні засоби інформаційної

безпеки 

інше серверне програмне

забезпечення 

Структура серверного програмного забезпечення

 
 
Структура програмного забезпечення комп’ютерів загального призначення 

наступна:  операційні системи (21,63%), програмні засоби для доступу до Інтернет-
сервісів (13,94%), офісні програми (20,25%), лінгвістичні словники та системи 
розпізнавання тексту (8,12%), графічні програмні засоби (1,17%), системи 
діловодства (0,73%), бухгалтерські та фінансово-аналітичні (0,92%), мультимедійні 
програми (1,48%), антивірусне програмне забезпечення (11,77%) та інші програмні 
засоби (20%). 
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Структура програмного забезпечення комп’ютерів 

загального призначення

21,63%

13,94%

20,25%

1,17%

0,73%

0,92%

1,48%

11,77%

20%

8,12%

операційні системи

програмні засоби для доступу до

Інтернет сервісів
офісні програми

лінгвістичні словники та системи

розпізнавання тексту
графічні програмні засоби 

системи діловодства 

бухгалтерські та фінансово-аналітичні 

мультимедійні програми

антивірусне програмне забезпечення

інші програмні засоби 

 
 
Посилюється тенденція використання програмного забезпечення (ПЗ) з 

відкритим кодом (ВК), що має суттєві цінові переваги і не містить ліцензійних 
обмежень для користувачів, але відсутність інфраструктурного розвитку, розробки 
та підтримки типового та уніфікованого ПЗ з ВК, налаштованого на державні 
потреби призводить до того, що програмне забезпечення з відкритим кодом в 
органах державної влади встановлено в мінімальних кількостях.  

Програмне забезпечення з відкритим кодом надає можливості, як мінімум, 
цілком достатні для переважної більшості завдань, що вирішуються з 
використанням комп’ютерів в органах державної влади.  Відкритість стандартів 
зберігання й передачі даних дозволяє при необхідності змінити виробника ПЗ, а 
відкритість вихідного коду – використовувати й доопрацьовувати його, навіть якщо 
колишній виробник припинив розробку. Таким чином, виключається залежність від 
будь-якої однієї компанії, вітчизняної чи закордонної. Державне замовлення на 
вільні програмні пакети, які могли б стати єдиним стандартом базового ПЗ 
(операційної системи, офісних інструментів та ін.) для органів державної влади, 
дозволило б забезпечити вітчизняну індустрію необхідними їй коштами та сприяти 
розвитку українського бізнесу в галузі вільного ПЗ.  

Використання програмного забезпечення з відкритим кодом в органах 
державної влади сприятиме вирішенню питання легалізації комп’ютерних програм. 

Для вирішення цього питання Держінформнауки розроблено Державну 
цільову науково-технічну програму використання в органах державної влади 
програмного забезпечення з відкритим кодом, реалізація якої, забезпечить 
створення умов для використання в органах державної влади програмного 
забезпечення з відкритим кодом,  дасть можливість значного зменшення видатків 
бюджету на легалізацію пропрієтарного програмного забезпечення та зниження 
економічної та технологічної залежності країни шляхом переорієнтації витрат на 
вітчизняних учасників ІТ-ринку. Виконання програми передбачено в продовж 4 
років, починаючи з 2012 року. Створення відповідної інфраструктури забезпечить 
можливість ОДВ на практиці впроваджувати ПЗ, яке їх задовольняє за ціною та 
характеристиками, та бути незалежними від технічної політики постачальників ПЗ, 
в першу чергу від тих, хто займає сьогодні монопольне становище на ринку 
інформаційних технологій, та буде сприяти розвитку добросовісної конкуренції. 

Згідно орієнтовних фінансово-економічних розрахунків виконання програми 
потребує фінансування 41 млн. грн., але починаючи з 2015 року має забезпечити 
щорічну економію витрат бюджету. 
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Ще одним з основних факторів зменшення витрат держави на ПЗ є його 
стандартизація. Це дозволить зменшити витрати на купівлю  та обслуговування 
ПЗ, навчання / перенавчання персоналу. 

Заходи з переходу на вільне програмне забезпечення здійснюється і в 
Російській Федерації.  Прикладом є розпорядження Уряду Російської Федерації 
від 17 грудня 2010 року № 2299-р, яким затверджено План переходу федеральних 
органів виконавчої влади та федеральних бюджетних установ на використання 
вільного програмного забезпечення на 2011 -2015 роки. Але на поточний момент 
при виконанні цього Плану виник ряд труднощів1 

За даними моніторингу відсоток використання програмного забезпечення з 
відкритим кодом в органах державної влади становить 17,65% від загального 
обсягу примірників, які використовуються в органах державної влади. 

Найпоширенішими вільними програмами, що використовуються в органах 
державної влади є офісний пакет Open Office (1,85% від загальної кількості 
примірників), операційна система Linux (0,83%), архіватор 7-zip (6,62%). 

 
2.7. Інформаційне-аналітичне забезпечення  
 
 
Побудова та розвиток інформаційного суспільства передбачають зміну 

парадигми державного управління, а також процедур і форм взаємодії влади та 
громадськості.  

Важливу роль в будь-якій системі управління грає система моніторингу та 
інформаційно-аналітичного забезпечення, що дозволяє відстежувати поточний 
стан та прогнозувати можливі наслідки. Але на поточний момент інформаційно-
аналітичне забезпечення розвивається з певним запізненням, внаслідок 
інерційності змін в органах управління та його уповільненого адаптування до 
сучасних умов  Інформаційного світу. 

В цілому, інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління 
мало би дозволити формувати прогноз розвитку інформаційного суспільства, нові 
вимоги і характеристики, з одночасною адаптацією органу управління до нових 
вимог та завдань функціонування.  

На сьогодні, низька якість та достовірність державних інформаційних ресурсів 
та повільні темпи впровадження складних інформаційних систем в органах влади 
унеможливлюють впровадження інформаційно-аналітичних систем міжнародного 
класу.  

Втім, широко використовуються інструменти зворотного зв’язку та система 
статистичних спостережень. Нажаль, сьогодні, вона також не адаптована до 
сучасних умов, не може інформувати орган управління про стан об’єкту управління 
внаслідок відсутності, невизначеності або недосконалості показників та індикаторів 
оцінки стану розвитку інформаційного суспільства, що в свою чергу, не дозволяє 
своєчасно забезпечити відповідний управлінський вплив на об’єкт управління. 

Таким чином, статистичні спостереження та відповідна звітність органів влади 
та інших суб’єктів управління розвитком інформаційного суспільства не виконують 
роль зворотного зв’язку в управлінні процесами розвитку інформаційного 
суспільства. Слід додати, що на ці процеси впливає не тільки орган управління, а 
багато зовнішніх та внутрішніх факторів. Певний опис цих факторів існує й у 
інформаційних ресурсах інших, крім Держстату органів влади, установ та 

                                                           

1
 

http://corp.cnews.ru/top/2012/12/06/senator_gattarov__ministru_nikiforovu2_vnedrenie_spo_v_gosorganah_sorvan

o_511929 

http://corp.cnews.ru/top/2012/12/06/senator_gattarov__ministru_nikiforovu2_vnedrenie_spo_v_gosorganah_sorvano_511929
http://corp.cnews.ru/top/2012/12/06/senator_gattarov__ministru_nikiforovu2_vnedrenie_spo_v_gosorganah_sorvano_511929
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організацій.  
Держінформнауки робляться певні кроки для розвитку цієї, інформаційної 

складової інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. № 326 «Про 
затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних 
ресурсів» він є його утримувачем. Його метою є формування єдиної системи 
пошуку та обліку ресурсів з використанням новітніх досягнень у сфері 
інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Держінформнауки координує та контролює роботи, пов'язані із створенням, 
веденням і забезпеченням функціонування Національного реєстру, визначає 
організаційні та методичні засади його ведення. 

Ключові цілі функціонування Національного реєстру: 

 забезпечення збирання, зберігання, аналітичне оброблення та видачу 
користувачам інформації, яка знаходиться у реєстрі та потрібна для 
задоволення інформаційних потреб юридичних і фізичних осіб; 

 забезпечення функціонування НРЕІР у складі інформаційного, робочого, 
еталонного та страхового фондів а також веб-представлення 
інформаційного фонду у мережі Інтернет; 

 формування єдиної системи пошуку та обліку ресурсів з використанням 
новітніх досягнень у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

На сьогодні відповідно до наказу Голови Держінформнауки проводяться 
необхідні заходи для введення Системи в промислову експлуатацію. 

Здійснено важливі кроки щодо вирішення проблеми взаємодії державних 
інформаційних ресурсів. Так, Кабінетом Міністрів схвалена Концепція створення та 
функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів. 

Концепцією сформовано основні підходи до створення, впровадження та 
функціонування системи електронної взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів, яка забезпечить передачу необхідних даних за запитами 
в автоматичному режимі, оновлення первинних даних у разі їх зміни, пошук та 
узагальнення необхідної інформації під час взаємодії державних органів. 

Також, на розгляд уряду подано План заходів щодо реалізації Концепції 
створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних ресурсів. 

 
2.8. Електронне урядування  

 
Впровадження електронного урядування є важливою умовою розвитку 

інформаційного суспільства та становлення електронної демократії, де кожен 
громадянин може мати вільний доступ, користуватися і обмінюватися інформацією 
та знаннями, використовувати інформаційні технології для розширення 
можливостей реалізації власного потенціалу, сприяти суспільному і особистісному 
розвиткові, підвищувати якість життя та створювати умови для відкритого і 
прозорого державного управління. 

На останні три роки Держінформнауки біло підготовлено якісну законодавчу 
базу та зроблені певні кроки для якісних змін у сфері: 

 державні органи майже у повному обсязі забезпечені обчислювальною 
технікою і базовим програмним забезпеченням; 

 вжиті заходи до створення телекомунікаційної інфраструктури для 
забезпечення діяльності державних органів, зокрема для підключення до 
Інтернету всіх центральних органів виконавчої влади та переважної 
більшості їх територіальних органів; 
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 впроваджена значна кількість комплексних інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому 
числі систем відомчого електронного документообігу, автоматизації 
типової діяльності (кадровий та бухгалтерський облік, інші облікові функції) 
та систем підтримки прийняття управлінських рішень; 

 у переважної більшості населення сформовані базові навички 
використання інформаційних технологій; 

 стрімко розвиваються Інтернет-технології, електронна комерція, мобільний 
зв'язок. 

 
Протягом 2012-2013 років Уряд започаткував впровадження низки 

загальнодержавних проектів,  які повинні охопити всі види електронної взаємодії 
держави,  громадян та бізнесу: 

• Систему електронної  взаємодії органів виконавчої влади 
• Інформаційну систему електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів; 
• Автоматизовану систему ”Єдине вікно подання електронної звітності“ 
• Державну систему звернень громадян 
 
Система електронної  взаємодії органів виконавчої влади  
У 2012 році Держінформнауки спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів 

України на виконання заходів Національного плану дій на 2012 рік  та Постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року №670 «Деякі питання 
електронної взаємодії органів виконавчої влади», розпочав дослідну експлуатацію 
системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). 

Система призначена для: 

 Створення єдиного інформаційного простору для обміну, обробки та 
зберігання організаційно-розпорядчих документів в електронному вигляді, 
що є передумовою для  подальшого створення центрального електронного 
архіву електронних документів; 

 Посилення контролю за виконанням організаційно-розпорядчих 
документів 

 Підвищення оперативності прийняття управлінських рішень 

 Створення передумов для переходу на внутрішній електронний 
документообіг у відомстві з використанням виключно електронного 
документу 

Основними функціями Системи є: 

 Прийом/передача електронних документів між Секретаріатом Кабінету 
Міністрів, міністерствами та органами виконавчої влади; 

 Організація погодження проектів нормативно-правових актів між органами 
виконавчої влади; 

 Контроль за виконанням доручень Секретаріату Кабінету Міністрів. 
на серпень 2013 року до Системи підключено Секретаріат Кабінету Міністрів 

України, всі міністерства та центральні органи виконавчої влади. Забезпечено 
автоматичну роботу Системи із системами електронного документообігу органів 
виконавчої влади у відповідності з вимогами до форматів даних електронного 
документообігу в органах державної влади . 

Незалежно від наявності чи відсутності у відомстві внутрішньої системи 
електронного документообігу, СЕВ ОВВ дозволяє приєднатися до єдиного 
інформаційного простору обігу юридично-значимих організаційно-розпорядчих 
документів всі міністерства та центральні органи виконавчої влади.  
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З початку 2013 році, вперше в органах виконавчої влади почав функціонувати 
обмін електронних документів з застосуванням електронного цифрового підпису. З 
вересня 2013 року введена в дію нова версія системи, яка дозволяє 
автоматизувати погодження нормативно-правових актів між органами виконавчої 
влади й посилити контроль за виконанням урядових рішень. 

 
Кількість електронних документів переданих через СЕВ ОВВ 

Станом на 

Надіслано 
Сформовано повідомлень 

про 

Всього 
до 

СКМУ 
до 

ЦОВВ 
отримання 
документа 

реєстрацію 
документа 

28.04.2012 1566 197 1369 2280 1664 

28.05.2012 2206 283 1923 3499 2631 

20.06.2012 2770 456 2314 4282 3177 

17.07.2012 3294 576 2718 4935 3747 

30.08.2012 4004 725 3279 6028 4673 

24.09.2012 4908 894 4014 6584 5021 

29.10.2012 6938 1096 5842 8181 6138 

19.11.2012 8944 1271 7673 10051 7472 

10.12.2012 10670 1440 9230 11823 8818 

21.01.2013 13233 1745 11488 14875 11112 

26.03.2013 16157 2264 13893 17398 13059 

25.04.2013 17284 2490 14794 18516 13753 

13.05.2013 17661 2584 15077 18761 13914 

17.06.2013 18887 2736 16151 20033 14483 

29.07.2013 21115 3131 17984 21862 15614 

05.08.2013 22021 3281 18740 22336 15988 

12.08.2013 22671 3410 19261 22858 16297 

20.08.2013 23424 3488 19936 23582 16554 

 
Графічно це має наступний вигляд. 

 

Мал. 1. Кількість електронних документів переданих через СЕВ ОВВ 

Обсяг електронних документів, які було передано за допомогою СЕВ ОВВ в 
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серпні 2013 року перевищив 23000 документів. Найбільшу ефективність система 
показала у міністерствах та центральних органах влади, які традиційно мають 
великий документообіг та використовують масову розсилку документів. 

 
Органи виконавчої влади, які ефективно використовують СЕВ ОВВ 
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Станом на 
  

28.04.2012 876 43 1 327 0 0 0 

28.05.2012 1146 55 126 461 0 0 0 

20.06.2012 1336 136 126 505 0 0 10 

17.07.2012 1458 231 126 636 0 0 57 

30.08.2012 1591 324 223 729 0 0 91 

24.09.2012 1611 351 344 825 0 0 103 

29.10.2012 1635 1019 543 970 169 1 121 

19.11.2012 1638 1894 838 1046 315 2 128 

10.12.2012 1639 2487 1121 1165 447 119 136 

21.01.2013 1908 3334 1365 1362 681 284 159 

26.03.2013 1979 4082 1597 1647 1062 606 169 

25.04.2013 1980 4178 1749 1746 1289 667 211 

13.05.2013 1980 4235 1758 1751 1373 668 213 

17.06.2013 1985 4246 2231 1840 1549 691 275 

29.07.2013 2000 4287 2617 2081 1727 712 336 

05.08.2013 2005 4302 2656 2134 1767 714 346 

12.08.2013 2005 4340 2732 2154 1789 718 369 

20.08.2013 2008 4343 2798 2201 1833 718 385 

 
Графічно це має наступний вигляд. 

 
Мал. 2. Динаміка зростання документообігу в СЕВ ОВВ 
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З 2014 року планується завершити роботи з підключення систем 

документообігу органів виконавчої влади до СЕВ ОВВ, що значно прискорить 
перехід органів виконавчої влади на електронний документообіг. 

Більшість органів виконавчої влади проводять активну роботу для 
прискорення поступового переходу на електронний документообіг. Так, найбільш 
успішно у даному напрямку працюють: 

 Міністерство внутрішніх справ України, яке створило бази даних архівної  
інформації, що містить близько 2,4 млн. записів, вживає заходів для 
впровадження системи електронного документообігу; 

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, яке здійснює 
розробку порядку архівування документів на цифрових носіях, розробку 
програмного забезпечення для управління значними обсягами цифрових 
матеріалів, проводить модернізацію власної системи електронного 
документообігу; 

 Міністерство інфраструктури України, яке, на сьогодні, перейшло на 
електронний документообіг; 

 Державне агентство автомобільних доріг України, яке розробило та 
впровадило комплексну інформаційну систему, що містить підсистему 
«Електронний архів» та забезпечує ведення електронного архіву в 
Укравтодорі; 

 Національне агентство України з питань державної служби, яке, на 
сьогодні, повністю працює у режимі безпаперового (електронного) 
документообігу, усі працівники забезпечені особистими електронними 
цифровими підписами, архівні документи упорядковано включно до 2005 
року; 

 Державна виконавча служба України, яка упорядкувала документи для 
переходу на електронний документообіг та здійснює поступовий перехід;  

 Державна фінансова інспекція України, яка впорядкувала архівні 
документи включно по 2010 рік та переходить на електронний 
документообіг; 

 Дніпропетровська обласна державна адміністрація, яка з 2007 року 
здійснила перехід на електронний документообіг з використанням 
технологій електронного цифрового підпису та штрих-кодування, 
організувала центральне сховище електронних документів, провела 
стандартизацію шаблонів, маршрутів руху документів у системі та ін.; 

 Харківська обласна державна адміністрація, що працює в рамках програми 
інформатизації Харківської області, здійснила побудову та продовжує 
розвиток єдиної системи електронного документообігу, виконує заходи з 
упорядкування архівних документів з їх подальшою передачею на 
зберігання до державних архівних установі; 

 Херсонська обласна державна адміністрація, яка впровадила систему 
електронного документообігу з використанням електронного цифрового 
підпису; 

 Київська міська державна адміністрація, яка створює інформаційно-
телекомунікаційну систему «Електронний архів міста Києва», створює 
комплексні системи захисту інформації в системі електронного 
документообігу. 

Слід відзначити Антимонопольний комітет України, Державний комітет 
телебачення і радіомовлення України, Пенсійний фонд України, Державне 
агентство резерву України, Державне агентство земельних ресурсів України, 
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Державну службу інтелектуальної власності України, Державну Службу України з 
надзвичайних ситуацій, Державну службу фінансового моніторингу України, 
Державну службу молоді та спорту України, Державну казначейську службу 
України, Державну митну службу, Державну службу статистики, Державну 
інспекцію України з питань захисту прав споживачів, Державну екологічну 
інспекцію, Державну інспекцію ядерного регулювання України, Державну інспекцію 
навчальних закладів України, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, 
Запорізьку, Сумську обласні державні адміністрації, які проводять на належному 
рівні роботу у даному напрямку та досягають високих результатів 

 
 Інформаційна  система електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів 
 
Роботи по створенню інформаційної системи електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів розпочаті Держінформнауки у 
вересні 2013 року. 

Основним завданням створення системи електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів є забезпечення: 

• автоматизованої інформаційної взаємодії електронних інформаційних 
систем та баз даних державних органів, у тому числі прямого автоматичного 
обміну інформацією та взаємоузгодження логічно пов'язаних та інформаційно 
залежних реєстрів; 

• автоматизованої міжвідомчої електронної взаємодії державних органів у 
процесі роботи, що проводиться із фізичними та юридичними особами з 
використанням єдиної, достовірної та несуперечливої інформації, що розміщена в 
електронних інформаційних системах та базах даних державних органів; 

 
• безпеки інформації відповідно до вимог законодавства про захист 

інформації та персональних даних. 
Реалізація Системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів дасть змогу: 
• систематизувати державні електронні інформаційні ресурси; 
• поліпшити умови взаємодії електронних інформаційних систем та баз даних 

державних органів, підвищити її якість; 
• забезпечити доступність державних електронних інформаційних ресурсів; 
• створити сприятливі умови для формування єдиного інформаційного 

простору державних органів; 
• забезпечити прозорість, відкритість та ефективність діяльності державних 

органів; 
• прискорити впровадження електронного урядування. 
Засіданням КМУ від 11.07.2013р. прийнято План дій з реалізації Концепції 

впровадження та функціонування системи. Наразі триває підготовка до пілотного 
проекту. 

 
Автоматизована система ”Єдине вікно подання електронної 

звітності“ 
 
Метою створення автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної 

звітності” є впорядкування механізмів електронної взаємодії контролюючих органів 
державної влади та суб’єктів подання звітності через впровадження єдиних 
уніфікованих стандартів процесу подання, оброблення, використання та 
зберігання звітності, належне нормативно-правове, методологічне, організаційне 
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та технологічне забезпечення взаємодії учасників процесу подання електронної 
звітності. 

Система створюється відповідно до Національного плану дій на 2013 рік 
щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого 
Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013, та частини 17 
статті 49 Податкового кодексу України в частині податкової звітності.  

. 
Єдиний державний портал адміністративних послуг  
 
Єдиний портал має стати офіційним джерелом інформації про надання 

адміністративних послуг в Україні. Розміщення інформації на порталі 
здійснюватиметься Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на 
підставі отриманих від суб’єктів надання адміністративних послуг відомостей 
та/або посадовими особами державних органів, органів місцевого 
самоврядування, яким надано відповідні права доступу до Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг. 

Єдиний державний портал адміністративних послуг повинен забезпечувати: 

 доступ до інформації про адміністративні послуги, що надаються суб’єктам 
звернення; 

 доступ до інформації про центри та суб’єктів надання адміністративних 
послуг; 

 пошук за ключовими словами в полях опису адміністративної послуги; 

 класифікацію та пошук послуг за життєвими ситуаціями та категоріями; 

 завантаження суб’єктами звернення електронних форм заяв та інших 
документів, які необхідно заповнювати та подавати для одержання 
адміністративної послуги; 

 подання он-лайн заяви на одержання адміністративної послуги; 

 внесення встановленої плати за надання адміністративної послуги з 
використанням електронних платіжних систем; 

 відстеження етапів проходження документів щодо надання 
адміністративної послуги; 

 відстеження статистики відвідувань; 

 захист даних (у тому числі персональних даних суб’єктів звернення) від 
несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування шляхом 
упровадження організаційних та технічних заходів, засобів і методів 
технічного захисту інформації; 

 розмежування та контроль доступу до інформації, яка знаходиться на 
порталі, згідно з повноваженнями користувачів; 

 реєстрацію подій що відбуваються на порталі і стосуються його безпеки; 

 представлення структури інформаційних ресурсів та україномовних 
інтерфейсів, зрозумілих для користувачів. 

7 жовтня 2012 року набрав чинності Закон України «Про адміністративні 
послуги», яким закладені основи та визначені правила функціонування сфери 
адміністративних послуг, розбудови центрів адміністративних послуг та 
Всеукраїнського порталу адміністративних послуг. 

Закон України «Про адміністративні послуги» визначає шляхи розвитку 
системи адміністративних послуг, зокрема: 

a.     Створення центрів адміністративних послуг; 
b.     Затвердження мінімального переліку послуг для надання через центри 

адміністративних послуг; 
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c.     Заборону надавати послугу органом, якщо вона надається через центр 
адміністративних послуг; 

d.     Можливість отримання послуги незалежно від реєстрації місця 
проживання; 

e.     Заборону вимагати від заявника інформацію, що є у володінні інших 
органів, і відповідно безкоштовне отримання цієї інформації при наданні послуги; 

f.      Розширені години прийому громадян, покращення умов у приміщеннях, 
забезпечення наявності безкоштовних бланків; 

g.     Забезпечення наявності стандартизованої інформації про 
адміністративні послуги (інформаційних та технологічних карток); 

h.     Визначено необхідність формування вичерпного переліку 
адміністративних послуг та врегулювання Законом питання платності адмінпослуг, 
зручний разовий режим оплати; 

i.       Заборону на надання платних неадміністративних (господарських) 
послуг органами державної влади та місцевого самоврядування; 

j.       Створення Всеукраїнського Порталу адміністративних послуг. 
Даний Закон, по суті, створив засади для розбудови надання 

адміністративних послуг в електронному вигляді. 
На виконання вимог цього Закону Мінекономрозвитку створено пілотну версію 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг, розміщену в Інтернет за 
адресою: http://poslugy.gov.ua. Функціональні можливості порталу передбачають 
доступ до інформації про адміністративні послуги, органи, які їх надають, центри 
надання адміністративних послуг та відповідні нормативно-правові акти. На 
сьогодні Міністерством проводиться робота щодо розширення функціональних 
можливостей порталу.  

З метою реалізації Закону Мінекономрозвитку підготовлені, а Кабінетом 
Міністрів України прийнята ціла сукупність постанов1 стосовно адміністративних 
послуг. В стадії погодження знаходиться розроблений Мінекономрозвитку проект 
розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо 
створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг”. Також 
Мінекономрозвитку підготовлено проект Закону “Про перелік адміністративних 

                                                           

1 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних 

послуг” від 03.01.2013 № 13; 
«Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги”, 

від 30.01.2013 № 44  
«Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг”, від 30.01.2013 № 57; 
«Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, 

від 20.02.2013 № 118; 
«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України з питань надання адміністративних послуг” від 24.04.2013 № 309; 
«Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, 

пов’язаних з наданням адміністративних послуг” від 29.05.2013 № 379; 
«Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування 

інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року” (засідання від 
24.07.2013); 

«Про затвердження примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” 
(засідання від 01.08.2013); 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13” 
(стосовно затвердження вимог до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, засідання 
від 11.07.2013); 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898” 
(стосовно запровадження Урядової гарячої лінії з питань адміністративних послуг, засідання від 
07.08.2013). 
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послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання”, який на сьогодні містить 
2050 послуг, проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері 
надання адміністративних послуг”, який був схвалений Кабінетом Міністрів України 
та внесений на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 2191а від 01.06.2013). 
 

Державна інформаційна система електронних звернень громадян  
 
Єдиний інформаційний веб-ресурс звернень громадян до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування  створено у 2012 році  з метою 
впровадження та забезпечення стійкого, безпечного та надійного функціонування 
одного з компонентів національної системи електронного урядування – Єдиного 
інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 

Мета створення Системи: 
• вдосконалення відносин між державою та громадянами; 
• приведення стандартів надання послуг населенню у відповідність до 

європейських; 
• спрощення процедури подання звернення та отримання відповіді про 

результати розгляду; 
• підвищення прозорості процедури розгляду звернень; 
• надання можливості направлення звернення з використанням ЕЦП 

(юридично значимі); 
• забезпечення доступу до інформаційних ресурсів органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування; 
• ведення постійного обліку звернень; 
• формування статистичних і аналітичних звітів стосовно звернень громадян; 
• Надання можливості отримання населенням безкоштовних юридичних 

консультацій з питань реалізації конституційних прав на звернення громадян до 
органів державної влади та місцевого самоврядування; 

• популяризація технологій електронного урядування. 
Система передбачає можливість використання електронного цифрового 

підпису при ідентифікації заявника в системі та для надання  електронному 
зверненню юридичної значимості. 

У 2013 році Держінформнауки було ініційовано зміни в Закон України про 
звернення громадян, де було подолано законодавчий бар’єр у наданні 
громадянам можливості відправляти звернення в електронному вигляді. 

призначена для  швидкої обробки звернень та формування відповідей в 
електронній формі, забезпечення оперативного контролю з боку громадян за 
розглядом їх  звернень, ведення органами державної влади та місцевого 
самоврядування статистичного обліку звернень та контролю за вирішенням 
порушених у них питань. 

Наразі створена як веб-ресурс система працює у режимі дослідної 
експлуатації. Триває реєстрація органів державної влади в системі, станом на 
липень 2013 року, зареєстровано 22 органи. Проводяться роботи зі створення 
комплексної системи захисту інформації та розробки нормативно-правових актів 
щодо затвердження Положення та Регламенту роботи з єдиним інформаційним 
веб-ресурсом звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. 
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Інші компоненти електронного урядування 
 
В Україні досі відсутні концепція єдиної архітектури, національної 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Але на поточний момент відомчі та 
регіональні системи та реєстри суттєво сприяють розвитку електронного 
урядування в країні. 

 
Електронна ідентифікація 
 

В Україні з грудня 2012 року набув чинності закон про введення біометричних 
паспортів. Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус"1 від 20 листопада 2012 року № 5492-VI як метод 
біометричної ідентифікації. Відповідно до закону, паспорт громадянина 
України має виготовлятися у формі карти, яка містить безконтактний електронний 
носій інформації. У паспорт повинна вноситися наступна інформація: назва 
держави, назва документа, прізвище, ім'я, стать, громадянство, дата народження, 
місце народження, оцифрований образ особи, оцифрований підпис, унікальний 
номер запису в реєстрі, номер документа, дата закінчення терміну дії документа, 
дата видачі документа, уповноважений суб'єкт, що видав документ. Біометричні 
паспорти будуть видаватися всім громадянам України з народження строком на 10 
років. 

Єдиний державний демографічний реєстр - це функціонально єдина система, 
що складається з головного і резервного обчислювальних центрів і вузлів 
уповноважених суб'єктів. Законом визначається, що Єдиний державний 
демографічний реєстр - електронна інформаційно-телекомунікаційна система, 
призначена для зберігання, обробки та використання інформації про особу. 
 Згідно із Законом України «Про електронний цифровий підпис» від 22 
травня 2003 року № 852-IV2 в Україні діє ідентифікація користувача з 
використанням криптографічних методів і засобів – за допомогою 
електронного цифрового підпису. Цей метод широко використовується 
юридичними та фізичними особами для подання електронної звітності до 
пенсійного фонду, статистики, податкової інспекції, митних органів; для обміну 
електронними документами між учасниками судового процесу в рамках проекту 
«Електронний суд»; для подання громадянами України електронних звернень до 
органів виконавчої влади через Державну систему електронних звернень.  
 Найбільш поширеним методом електронної ідентифікації в Україні є 
ідентифікація з використанням  методу логін / пароль. (Метод полягає в 
наступному: у користувача є ідентифікатор (логін ) та пароль, тобто секретна 
інформація, відома тільки користувачеві і системі  яка використовується для 
проходження процесу ідентифікації. Залежно від реалізації системи, пароль може 
бути одноразовим або багаторазовим. В якості ідентифікатора може 
використовуватися персональний ідентифікаційний код особи (PIN код ).  
Метод логін/пароль широко використовується в платіжних системах, Інтернет -  
банкінгу,  Інтернет – магазинах. 

В Україні на сьогодні відсутня загальновизнана система електронної 
ідентифікації. Це є наслідком неузгодженості, а іноді відкритого протистояння 

                                                           

1
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5492-17 

2
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/852-15 
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окремих відомств та крупних бізнес-груп, які інвестують кошти в розвиток цієї 
сфери. Більше 10 років вирішується питання хто буде керувати електронною 
ідентифікацією громадян – Міністерство юстиції України чи Міністерство 
внутрішніх справ України. На жаль, цей конфлікт супроводжується блокуванням 
прийняття відповідних нормативних рішень. 
 
 Інформаційні ресурси та бази даних  
 

Розпочато створення інформаційної системи «Електронний парламент», 
котра має об’єднати всі існуючі бази даних Верховної Ради України. З червня 2013 
року працює система «Електронний суд» з обміну електронними документами між 
судами та учасниками судового процесу. Державна служба фінансового 
моніторингу України забезпечує експлуатацію та розвиток єдиної державної 
інформаційної системи у сфері попередження та протидії легалізації (відмивання) 
доходів, отриманих злочинними методами або фінансування тероризму. Система 
призначена також для міжвідомчої взаємодії із суб’єктами держфінмоніторингу, 
правоохоронними та іншими державними службами. Державна казначейська 
служба України спільно із Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку реалізує 
проект «Модернізація державних фінансів» по створенню інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами. В рамках 
виконання Плана дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 
України реалізується План заходів по створенню в Державній міграційній службі 
інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи по контролю 
осіб, транспортних засобів та вантажів, котрі перетинають кордони України. Діє 
єдина електронна база даних з питань освіти для вищих навчальних закладів та їх 
структурних підрозділів із можливістю дистанційної подачі електронних заявок на 
навчання для конкурсного відбору. Впроваджено пошукову системи даних 
«Пошук» Міністерства внутрішніх справ України, інформаційно-пошукову систему 
«Скорпіон» Головного управління по боротьбі із організованою злочинністю 
Міністерства внутрішніх справ України, інформаційно-пошукову систему I-24/7 
Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол. Поповнюються єдина база 
даних електронних адрес, номерів факсів, телефаксів суб’єктів владних 
повноважень; банк даних вкрадених транспортних засобів; централізована база 
даних моторно-транспортного страхового бюро України; база даних 
зареєстрованих IMEI кодів мобільних телефонів та інші. 
 
Електронні сервіси в Україні 
 
Законність надання електронних сервісів регулюється низькою нормативно-
правових актів, зокрема: Постанова КМУ від 24 лютого 2003 р. N 208  «Про заходи 
щодо створення електронної   інформаційної системи "Електронний Уряд»; Закон 
України від 5 квітня 2001 р. № 2346 «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» (платіжні електронні сервіси); Закон України від 9 січня 2007 р. № 537-V 
«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 
роки»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. N 2250-р 
«Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 р. N 1014-р «Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного 
урядування в Україні»; Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI  «Про 
адміністративні послуги»; Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. 
№ 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13 «Про затвердження 
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Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р «Про 
схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», а також 
нормативними документами міністерств та відомств, зокрема: Наказ Державної 
податкової адміністрації України від 11 лютого 2011 р. № 85 "Про запровадження 
електронного сервісу для платників податків – юридичних осіб"; Постанова 
Пенсійного фонду України від 7 вересня 2012 р. N 16-1 «Про затвердження 
Порядку надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному 
вигляді».  
 На жаль, в Україні відсутній єдиний ресурс, який забезпечував би доступ до 
всіх електронних сервісів країни. Але відповідно до Закону України від 6 вересня 
2012 року №5203 «Про адміністративні послуги» з 2012 року в Україні створюється 
Єдиний державний портал адміністративних послуг1. 
 Активно впроваджуються технології з надання сервісів у електронному 
вигляді в деяких регіонах України та органах місцевого самоврядування. За 
результатами проведеного у 2013 році Першого Національного конкурсу з 
електронного урядування, організаторами якого були Державне агентство з питань 
науки, інновацій та інформатизації України, Національний центр електронного 
урядування України, Асоціація «Міста електронного врядування України» та інші 
громадські організації, в номінації «Електронні сервіси» переможцями стали: 

- Київська міська державна адміністрація за реалізацію проекту «Міський веб-
портал адміністративних послуг»2; 

- проект «Впровадження комплексної автоматизованої системи розрахунків за 
житлово-комунальні послуги у місті Славутич»; 

- Дніпропетровська обласна державна адміністрація «Регіональний 
віртуальний офіс надання електронних послуг»3; 

- Волинська обласна державна адміністрація «Впровадження веб-сайту 
«Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування Волинської області»4. 

 
Висновки. 
 
На сьогодні державне регулювання у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій є одним з пріоритетних напрямів діяльності держави.  
За підсумками еволюції впровадження електронного урядування в Україні 

можна визначити основні характерні підходи, а саме:  
- інформаційна присутність та надання послуг організаціям і населенню із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі через веб-
сайти; 

- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах 
державного управління, включаючи електронну взаємодію органів влади між 
собою, із організаціями, громадянами – «електронний уряд» та «електронна 
демократія»; 

- трансформація державного управління, де інформаційно-комунікаційні 
технології є одним із основних каталізаторів перетворень державного сектору.   
Але має місце цілий комплекс невирішених проблем нормативно-правового, 
організаційно-технічного та ресурсного забезпечення розбудови інформаційного 

                                                           

1
 http://poslugy.gov.ua/ 

2
 http://ac.dozvil-kiev.gov.ua 

3
 http://e-services.dp.gov.ua 

4
 http://www.ap.volyn.ua 

http://poslugy.gov.ua/
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суспільства. Сфера інформатизації та інформаційного суспільства нажаль 
розвивається досить повільно, не системно, майже хаотично, що призводить до 
незбалансованості стану вітчизняного інформаційного суспільства та  втрати 
позицій України в світових рейтингах. Це вимагає формування та реалізації єдиної 
та цілісної державної політики.  
Щоб забезпечити результат, необхідно вирішити ті проблеми, які існують на 
сьогодні в реалізації електронного управління. Для їх вирішення необхідно:  

 Узгодити довгострокову цільову модель і створити єдиний план заходів по 
впровадженню е-управління з урахуванням усіх ключових цілей і планів робіт. 
Це також означає, що у кожного відповідального органу має бути розроблений 
детальний план-графік по реалізації закріплених за ними завдань з 
урахуванням проміжних завдань, термінів і виконавців. 

 Налагодити системний діалог між органами виконавчої влади та інститутами 
громадянського суспільства шляхом використання новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій та приділити ключову увагу співробітництву 
відповідальних органів: ключову роль відіграють спільна робота, скоординовані 
позиції і обмін досвідом, а також якісне регулярне навчання держслужбовців 

 Забезпечити реалізацію пілотних проектів з впровадження технологій 
електронного урядування, формування пропозицій стосовно типових рішень їх 
впровадження в органах влади; 

 Створити та забезпечити функціонування системо утворюючих елементів е-
урядування, в тому числі інфраструктурних елементів, системи 
загальнодержавних електронних класифікаторів і реєстрів (органів влади та 
державних послуг) тощо; 

 Спростити процедуру довгострокового бюджетного планування і фінансування 
у сфері е-управління  

 Приділити особливу увагу при реалізації проектів залученню ІТ-експертів і 
використанню кращих світових практик управління проектами. 

Оцінку результатів можна робити не тільки на базі динаміки та документованих 
результатів – для електронного урядування особливо важливе є те, щоб ці 
результати отримали визнання суспільства, сприяли збільшенню прозорості, і,  
можливо, відбилися на підвищенні позиції України в рейтингу електронної 
готовності ООН. 

 
 
2.9. Електронна демократія як пріоритетний напрям державної політики  
 
Електронна демократія є предметом обговорень у всіх країнах світу. Проблема 

участі громадян в урядових справах не нова для урядів незалежно від рівня їх 
розвитку. При розробці нової політики, уряди намагаються залучити громадян та інші 
зацікавлені сторони взяти участь у цьому процесі. Окрім традиційних методів, 
останнім часом використовуються інтерактивні електронні медіа-засоби для 
включення більшої кількості учасників. Такі засоби розширюють можливості 
інтерактивного процесу розробки державної політики. Відповідний процес 
формування державної політики називають «електронною участю» чи «електронною 
демократією». Проте постає питання: чи готові громадяни та представники уряду до 
нових форм формування державної політики?  

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні1, визначає термін 

                                                           

1
 Офіційний веб-сайт Верховної Ради України, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-

%D1%80 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80
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«електронна демократія» як форму суспільних відносин, за якої громадяни та 
організації залучаються до державотворення та державного управління, а також 
до місцевого самоуправління шляхом широкого застосування інформаційно-
комунікаційних технологій (далі - е-демократія). Однією з стратегічних цілей 
розвитку інформаційного суспільства в Україні є розвиток електронної демократії.  

Основними засадами та напрямами розвитку е-демократії, що 
визначені Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, схваленою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250, 
Стратегією державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні, затвердженою Указом Президента України від 24 березня 2012 р. № 212, 
та Планом дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий 
Уряд», схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. 
№ 220, є: 

 удосконалення нормативно-правового забезпечення у частині організації 
електронної взаємодії громадян та організацій з державними органами; 

 активне використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 
для забезпечення участі громадян та організацій у формуванні та 
реалізації державної політики, у тому числі шляхом підтримки пілотних 
Інтернет-проектів; 

 формування мережевої культури комунікації на засадах партнерства; 

 визнання важливої ролі засобів масової інформації як майданчиків для 
публічних форумів та дискусій, за допомогою яких громадяни мають 
можливість відстоювати свої суспільні інтереси; 

 створення та впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної 
системи “Електронний парламент України”, яка забезпечить доступ  
громадян до інформації про парламентську діяльність та документів, а 
також стимулює розвиток рівноправного цілісного інформаційного 
суспільства у результаті використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій і стандартів; 

 створення на базі Національного центру підтримки електронного 
урядування системи інтерактивної взаємодії з громадянами з 
використанням наявних соціальних мереж «Ми розвиваємо електронне 
урядування»; 

 сприяння співпраці державних органів з інститутами громадянського 
суспільства, експертами та міжнародними партнерами у розробленні 
проектів нормативно-правових актів, стандартів та впровадженні пілотних 
проектів електронної демократії з дотриманням прав людини та 
верховенства права. 

Суть електронної демократії зводиться до використання інформаційних 
технологій з метою посилення демократичних процесів в державі. Мета 
електронної демократії полягає у створенні фундаменту для участі громадськості у 
прийнятті державних рішень, здійснення впливу на творення державної політики, 
посилення прозорості та підзвітності органів влади громадянам. Суб’єктами 
запровадження та розвитку е-демократії є передусім органи державної влади. 

Головним завданням електронної демократії є «електронна підтримка 
демократії»1. Вона є однією зі стратегій підтримки демократії, демократичних 

                                                           

1
 Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic 

democracy (e-democracy) (Adopted by the Committee of Ministers on 18 February 2009 at the 1049th 
meeting of the Ministers’ Deputies). // 
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp. 

http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp
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інститутів, демократичних процесів і поширення демократичних цінностей. Вона 
доповнює традиційні інструменти демократії і є взаємопов’язаною з ними. 
Електронна демократія охоплює всі електронні засоби, що уможливлюють для 
громадян контроль діяльності лідерів/політиків у публічній сфері. При реалізації 
е-демократії можуть використовуватися різні засоби: для забезпечення 
транспарентності політичного процесу; для збільшення прямого залучення й участі 
громадян; для поліпшення якості формування громадської думки шляхом 
створення нового простору інформації та її осмислення. 

Виділяють наступні складові електронної демократії: електронний парламент, 
електронне законодавство, електронний суд, електронне посередництво, 
електронні вибори, електронний референдум, електронне голосування, електронні 
петиції, електронні кампанії, електронні опитування тощо. 

Сьогодні в Україні реалізовані наступні елементи електронної демократії: 
1) електронне законодавство у вигляді забезпечення прозорості щодо 

законодавства у частині публікування нормативно-правових актів після їх 
реєстрації та прийняття на офіційному сайті Верховної Ради1; 

2) електронний суд як реалізований Єдиний державний реєстр судових 
рішень2, створений відповідно до Закону України «Про доступ до судових 
рішень»3 та налагодження процесу оперативного обміну інформацією в 
електронному вигляді між судовими установами, учасниками судового 
процесу, а також іншими державними структурами з метою забезпечення 
справедливого та неупередженого правосуддя в Україні4. Станом на 17 
червня 2013 року проект запроваджено у 15 судах загальної юрисдикції. 
Для учасників судового процесу доступні наступні функції: надсилання 
процесуальних документів електронною поштою учасникам судового 
процесу та надсилання судової повістки у вигляді SMS-повідомлень; 

3) електронні звернення, консультації та анкетування: 
a. «Державна система електронних звернень»5: для підвищення 

прозорості процесу опрацювання звернень громадян та запитів на 
отримання публічної інформації в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування; впровадження механізму юридично 
значимих електронних звернень із застосуванням електронного 
цифрового підпису; забезпечення оперативного контролю за розглядом 
звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації; 

b. створюються на рівні міських адміністрацій у вигляді пілотних проектів; 
c. для покращення роботи із зверненнями громадян постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 21 «Про затвердження 
Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів 
виконавчої влади та Типового положення про контактний центр 
Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя»6 
передбачено створення Національної системи опрацювання звернень 
до органів виконавчої влади – системи контактних центрів, телефонних 
«гарячих ліній», довідкових телефонних служб органів виконавчої 
влади, які за допомогою засобів телекомунікації (телефонного зв’язку, 
Інтернет) забезпечують за принципом «єдиного вікна» оперативний 

                                                           

1
 Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу:  http://rada.gov.ua/. 

2
 http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3
 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст. 128. 

4
 http://court.gov.ua/emailec. 

5
 http://z.gov.ua. 

6
 Офіційний вісник України. – 2012. – № 5. – стор. 119. – ст. 171. 

http://rada.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://court.gov.ua/emailec


 78 

розгляд органами виконавчої влади звернень громадян, підприємств, 
установ та організацій, фізичних осіб – підприємців, органів місцевого 
самоврядування. Відповідно до цього, в Україні функціонує Урядова 
телефонна гаряча лінія, а  веб-сайт державної установи «Урядовий 
контактний центр»1 дає можливість громадянам, підприємствам, 
установам та організаціям, фізичним особам — підприємцям, органам 
місцевого самоврядування надіслати звернення, а саме - пропозиції  
(зауваження),  заяви  (клопотання)  і скарги до центральних органів 
виконавчої влади, а також до Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій. 

d. Сайт «Громадянське суспільство і влада»2 – урядовий інформаційно-
комунікаційний ресурс, покликаний сприяти взаємодії громадян та їх 
об’єднань з Кабінетом Міністрів України та органами виконавчої влади 
в процесі формування і реалізації державної політики, а також 
надавати інформацію про діяльність Уряду з питань сприяння розвитку 
громадянського суспільства і сприяти розвитку інститутів 
громадянського суспільства та їх взаємодії з органами державної влади 
в он-лайн режимі. Як свідчить проведений аналіз3, протягом І кварталу 
2013 р. центральними і місцевими органами виконавчої влади у рамках 
консультацій з громадськістю було проведено 1011 заходів. На 
обговорення виносились 1056 питань, що мають суспільно важливе 
значення, у т. ч. 340 проектів нормативно-правових актів (див. табл.). 

 

Установи  Проведено заходів у 
рамках консультацій з 

громадськістю 

Обговорено суспільно 
важливих питань  

  

Міністерства 265 278 

Інші центральні органи 
виконавчої влади 

231 241 

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації 

515 537 

 
Обговорення проводились у розрізах, представлених наступними діаграмами. 

 

                                                           

1
 www.ukc.gov.ua 

2
 http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article 

3
 http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/1524 

http://www.ukc.gov.ua/
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/1524
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e. Сервіс «Електронне анкетування» Міністерства доходів і зборів 

України1: електронне анкетування якості надання послуг в сервісних 
центрах – Центрах обслуговування платників податків (ЦОПП). 

4) Електронні портали, такі як «Електронна митниця»2 та «Електронні 
закупівлі»3;  

5) Прикладами електронної політики є веб-сайти представників влади, які 
можуть містити як інформаційне, та і інтерактивне медіа-наповнення. На 
сьогоднішній день, всі органи державної влади мають власні веб-сайти, це, 
передусім: веб-сайти Президента України, Верховної Ради України, 
Конституційного Суду України, Вищого Господарського Суду України, 
Єдиний веб-портал Кабінету Міністрів України тощо. Відповідно до норм 
чинного законодавства на веб-сайтах органів державної влади досить 
повно та оперативно надається інформація: новини, поточна діяльність, 
перелік нормативно-правових актів, що регламентують діяльність або є 
результатом діяльності відповідного органу,  оприлюднюються плани та 
певні форми звітності з їх виконання, надається інформація щодо графіків 
прийому громадян посадовцями, номери «телефонів довіри» або «гарячих 
ліній» тощо. Проте лише низка Міністерств підтримує дискусійні тематичні 
е-форуми, серед яких Міністерство вугільної промисловості України, 
Міністерство освіти і науки України, Міністерство оборони України, 
Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство економіки. 
Більшість сайтів органів влади пропонує лише зворотній зв'язок у вигляді 
можливості надіслати повідомлення електронною поштою; 

6) Органами місцевого самоврядування та обласними державними 
адміністраціями створюються локальні Портали адміністративних послуг, 
зокрема: Київський портал адміністративних послуг4, Харківський Єдиний 

                                                           

1
 http://kyiv.minrd.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/67502.html. 

2
 http://minrd.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya./ 

3
 https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/. 

4
 http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/. 

http://kyiv.minrd.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/67502.html
http://minrd.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya./
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
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дозвільний центр – Центр надання адміністративних послуг1; 
7) Неурядовими організаціями та громадськими активістами в Україні 

створюються майданчики для обговорень існуючих проблем та збільшення 
прозорості, відкритості, рівності, спільності при роботі з державними 
органами влади: 
a. Портал звернень громадян «Твоє місто»2; 
b. Портал «УкрЯма»3, що фіксує проблеми з дорожнім покриттям; 
c. Безкоштовна юридична консультація онлайн «Так-так-так»4 та інші. 

8) За підтримки міжнародних організацій, зокрема, Програми Розвитку ООН в 
Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Фонду «Східна Європа», 
виконані декілька проектів , серед яких слід відзначити:  
a. інноваційний проект «Всеукраїнська Краудсорсінг-Платформа «Майбутнє, 

якого ми прагнемо»5.  Платформа покликана залучити максимально 
широке коло людей та різні верстви населення до обговорення питань, 
що стосуються їх життя безпосередньо. Її мета – визначити суспільну 
думку щодо тих завдань розвитку, виконання яких сприятиме 
покращенню якості життя населення країни в цілому, кожної громади та 
окремої людини.  

Першим практичним результатом стане те, що Платформа слугуватиме 
основою для визначення теми наступної Національної доповіді про людський 
розвиток Програми розвитку ООН, незалежного дослідження з питань розвитку, 
тенденцій та прогресу.  Важлива особливість цієї ініціативи –принципова увага до 
думки кожної людини, яка не є байдужою до розвитку власної країни. Більш того, 
платформа виконує і соціальну місію – це мотивація людей до активної участі у 
формуванні своїх спільнот та соціальних інститутів.  

Досвід показує, що такий підхід як краудсорсинг надає великий соціальний 
відгук, надихає людей на позитивну оцінку власних можливостей і стимулює до 
більш активних дій, спрямованих на покращення власного життя та життя громади; 

b. офіційний веб-сайт ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»6, який 
передбачає інтерактивний інструментарій роботи Координаційної ради 
ініціативи, відкриті форуми тощо;  

c. інформаційна веб-платформа «ACT NOW!», спрямована на 
запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні 
місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і 
органів місцевої влади, активізацію самоорганізації громадян у 
здійсненні місцевих ініціатив, стимулювання розвитку соціальної 
відповідальності місцевого бізнесу та корпоративного партнерства; 

d. створення порталу управління знаннями «Ми розвиваємо електронне 
урядування», офіційна презентація якого відбудеться під час 
міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в 
Україні». Серед основних модулів порталу: моніторинг якості 
електронних послуг; система групової міжрегіональної, між 
секторальної роботи; депозитарій кращих практик по впровадженню е-

                                                           

1
 http://www.dozvil.kh.ua/index.htm 

2
 http://tvoemisto.org.ua/ 

3
 http://ukryama.com 

4
 http://taktaktak.org/ 

5
 http://oon-rozvytok.com.ua, 

Шляхом краудсорсінгу у всьому світі залучаються широкі кола громадськості до вироблення рішень 
щодо розв’язання суспільних та глобальних проблем. Краудсорсінг наразі активно 
використовується для соціальних, наукових та комунікаційних цілей.  
6
 http://ogp.gov.ua. 

http://www.dozvil.kh.ua/index.htm
http://tvoemisto.org.ua/
http://ukryama.com/
http://taktaktak.org/
http://oon-rozvytok.com.ua/about_crowdsourcing/


 82 

урядування та становлення е-демократії. Офіційна презентація ресурсу 
відбудеться впродовж міжнародного конгресу «Інформаційне 
суспільство в Україні» у жовтні 2013 року. 

Підсумовуючи, зазначимо, що на 2013 рік в Україні відсутні або перебувають у 
стані розробки наступні системи електронного урядування:  

 електронної взаємодії між відомствами; 

 електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; 

 Всеукраїнський портал адміністративних послуг. 
За висновками проведеного у першому півріччі 2013 р. моніторингу 

інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади, що 
проведено Держкомтелерадіо1 для оцінки рівня інформаційного наповнення веб-
сайтів органів виконавчої влади. Рівень інформаційного наповнення кожного веб-
сайту оцінювався за наступними показниками: наявності інформації2, якості 
розміщеної інформації3 та рівня інформаційного наповнення4 (див. табл.).  

 
Результати моніторингу наявності інформації 

 Веб-сайти міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади 

Веб-сайти місцевих 
органів виконавчої влади 

Середнє значення 
показника 
наявності 
інформації 

0,91 0,98 

Найбільші 
показники 
наявності 
інформації 

9 веб-сайтів містять 100% обов’язкової 
інформації, а саме сайти Міністерства 
юстиції України, Міністерства екології 
та природних ресурсів України, 
Державної архівної служби України, 
Державного агентства водних ресурсів 
України, Державної інспекції ядерного 
регулювання України, Державного 
космічного агентства України, 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, Адміністрації 
Державної прикордонної служби 
України, Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України 

15 веб-сайтів мають 
показник наявності 
інформації більший за 
середній  

Найменше 
представлення 
інформації 

На веб-сайтах Державного агентства з 
інвестицій та управління 
національними проектами України, 
Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України, 
Державного агентства екологічних 
інвестицій України 

На веб-сайтах Ради 
міністрів Автономної 
Республіки Крим, Одеської 
та Житомирської обласних 
держадміністрацій 

Максимальне 
представлення за 
видами 

10 видів інформації розміщено на всіх 
веб-сайтах центральних органів 
виконавчої влади 

23 види інформації 
представлено на всіх веб-
сайтах місцевих органів 

                                                           

1
 http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=106195&cat_id=98409. 

2
 Показник наявності інформації визначає  рівень наявності інформації на веб-сайті відповідно до 

вимог чинного законодавства. 
3
Показник якості розміщеної інформації характеризує рівень повноти, актуальності та доступності 

розміщеної інформації. 
4
 Показником рівня інформаційного наповнення встановлює загальний рівень інформаційної 

прозорості суб’єкта владних повноважень шляхом узагальнення значень двох попередніх 
показників. 
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інформації виконавчої влади 

Мінімальне 
представлення 
таких видів 
інформації 

Цільові програми у відповідній сфері, 
розташування місць, де надаються 
необхідні запитувачам форми і бланки 
установи, інформація про систему 
обліку, види інформації, яку зберігає 
розпорядник, відомості про наявні 
вакансії, порядок та умови 
проходження конкурсу на заміщення 
вакантних посад 

Порядок оскарження 
рішень, прийнятих 
органом відповідного 
рівня, показники 
розрахунків за енергоносії 

 
Результат моніторингу якості інформаційного наповнення 

 Веб-сайти міністерств та інших 
центральних органів виконавчої 

влади 

Веб-сайти місцевих 
органів виконавчої влади 

Середнє значення 
показника якості 
інформаційного 
наповнення 

0,95 0,97 

Найбільше значення 
показника мають 

Державна інспекції України з 
контролю за цінами, Адміністрація 
Державної прикордонної служби 
України, Державний комітет 
телебачення і радіомовлення 
України 

Веб-сайти 6 обласних 
державних адміністрацій 

Найменше значення 
показника мають 

Веб-сайти Міністерства 
закордонних справ України та 
Державного агентства рибного 
господарства України 

Веб-сайти Хмельницької 
обласної та Київської 
міської держадміністрацій 

 
Результати аналізу рівня інформаційного наповнення 

 Веб-сайти міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади 

Веб-сайти місцевих 
органів виконавчої 

влади 

Середнє значення 
показника рівня 
інформаційного 
наповнення 

0,93 0,98 

Найбільше 
значення показника 
мають 

6 веб-сайтів: Адміністрації Державної 
прикордонної служби України, 
Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України, Міністерства 
юстиції України, Державної архівної 
служби України, Державного агентства 
водних ресурсів України, Державної 
інспекції ядерного регулювання України 

11 веб-сайтів 

Найменше значення 
показника мають 

Веб-сайти Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служба України та 
Державного агентства з інвестицій та 
управління національними проектами 
України 

веб-сайти Київської 
міської державної 
адміністрації та 
Хмельницької обласної 
державної 
адміністрації 

 
У порівнянні з результатами моніторингу, проведеного Держкомтелерадіо 

України у другому півріччі 2012 року, спостерігадася загальна тенденція 
збільшення інформаційної прозорості органів виконавчої влади. Зокрема, зросла 



 84 

кількість та покращилась якість інформації, що розміщується на офіційних веб-
сайтах суб’єктів владних повноважень. 

Водночас на деяких веб-сайтах представлена не вся обов’язкова інформація, 
а вже оприлюднена інформація наявна не в повному обсязі, розміщується не 
завжди своєчасно та не в логічних розділах, через що інформаційна структура веб-
сайтів не є цілком прозорою та не забезпечує достатню простоту та зручність 
пошуку інформації.  

Системи обліку публічної інформації багатьох органів виконавчої влади 
оновлюються нерегулярно та містять відомості лише про частину документів, які 
перебувають у суб’єктів владних повноважень. Не всі веб-сайти мають пошукову 
систему. Натомість створені системи пошуку працюють недостатньо ефективно, 
зокрема, пошук здійснюється лише в новинах. 

Окремі інформаційні матеріали розміщено не в html-форматі, а у вигляді 
файлів форматів doc, rtf, xls, pdf, rar, zip, accdb тощо, що вимагає встановлення 
додаткового програмного забезпечення на комп’ютери користувачів, а це також 
ускладнює доступність інформації. 

Також значна частина органів виконавчої влади не вказує дату розміщення 
інформації на веб-сайті, що не дозволяє визначити рівень її актуальності. 

Стан впровадження інформаційних систем та проектів у сфері інформаційних 
технологій можна виділити за категоріями1: 

1) Початковий етап «Автоматизація та інформаційна присутність в Інтернет»: 
наявність комп’ютерної техніки, локальної мережі, офіційного веб-сайту; 

2) Етап «Інформатизація та електронна взаємодія»: наявність систем е-
документообігу, створення локальних інформаційних систем взаємодії; 

3) Етап «Електронне урядування»: електронна взаємодія та надання 
електронних послуг; 

4) Етап «Електронна демократія»: запровадження механізмів для формування 
та реалізації державної політики. 

Найбільш розвинутим регіоном в Україні за кількістю розпочатих та 
реалізованих ініціатив, системністю та фаховістю підходу є Дніпропетровська 
область. Цікавим є досвід Одеської та Чернівецької ОДА. Решта ОДА знаходяться 
переважно між першим та другим етапами впровадження.  

На відміну від пріоритетів ОДА, органи місцевого самоврядування 
намагаються активніше впроваджувати технології електронної демократії. 
Просунутими містами у впровадженні е-урядування на сьогодні, крім Вінниці та 
Славутича, є Харків, Українка, Бориспіль, Львів, Івано-Франківськ.   

Проте, більшість органів місцевого самоврядування та ОДА перебувають між 
першим та другим етапами стану впровадження інформаційних систем. 

Звернувшись до аналізу2 впровадження систем внутрішнього електронного 
документообігу в органах місцевого самоврядування 90 найбільших міст України, 
можна зробити висновок, що рівень розвитку систем електронного документообігу 
залишається достатньо низьким. Лише третина міст використовує систему 
електронного документообігу, проте навіть в цих містах система не 
використовується в повній мірі і застосовується переважно з метою реєстрації 

                                                           

1
 За результатами Аналітичного висновку стану впровадження інформаційних систем та проектів у 

сфері інформаційних технологій за період 2010-2012 років 
2
 Моніторинг ефективності впровадження системи електронного урядування в містах України. 

Моніторинг реалізований коаліцією неурядових організацій: ГО «Подільська агенція регіонального 
розвитку», асоціація міст України, ГО «Інститут громадянського суспільства», Transparency 
International Україна, ГО «Громадянська мережа «Опора», асоціація «Міста електронного 
врядування України» та Національним центром електронного урядування 
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звернень громадян, внутрішньої, вхідної та вихідної документації, лише в 13 містах 
відбувається погодження вхідних документів в системи електронного 
документообігу, у більшості випадків система електронного документообігу не 
інтегрована з іншими системами (ГІС, e-mail тощо), не використовується цифровий 
підпис при передачі електронний документів в інші органи влади тощо. Система 
електронного документообігу є надзвичайно важливим інструментом електронного 
урядування, тому його комплексному впровадженню та ефективному розвитку має 
приділятися значна увага як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні.  

Основними чинниками, що перешкоджають розбудові електронної демократії в 
Україні, є: 

 низька технологічна готовність державних органів, перебування їх на 
початковому етапі чи на другому етапі; 

 низький пріоритет завдань та відсутність фінансування; 

 неспроможність наявних секторів та спеціалістів забезпечити рівень 
впровадження. 

У 2013 році відбувся перший національний конкурс впровадження 
проектів в сфері електронного урядування, організаторами якого виступили: 
від державного рівня - Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України, Національний центр електронного урядування; від органів 
місцевого самоврядування - Асоціація органів місцевого самоврядування «Міста 
електронного врядування», Асоціація міст України; від інститутів громадянського 
суспільства – ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», ГО «Фонд розвитку 
міста Миколаєва», ГО «Агентство розвитку приватної ініціативи».  

Конкурс проводився за трьома номінаціями: електронні інструменти 
управління територіальною громадою, електронні сервіси для громадян та 
електронна демократія. Переможцями номінації «Електронна демократія» стали: 

a. Чернівецька обласна рада, проект «Буковинський інформаційний 
прорив» (Інструменти зворотного зв’язку з громадськістю, управління 
сільськими територіями);  

b. Виконавчий комітет Бердянської міської ради, проект «Впровадження в 
практику діяльності органів місцевого самоврядування елементів 
електронного урядування через розробку мобільної програми «Моя 
влада» (Встановлення зворотного зв’язку з громадськістю);  

c. Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради, проект 
«Відкрита влада» (Інструменти зворотного зв’язку з громадськістю). 

На протязі року відбулися наступні публічні заходи з питань 
електронного урядування, зокрема :  

a. «Електронна демократія в Україні: регіональний вимір»: всеукраїнська 
конференція, м. Чернігів, 2012 рік. Обговорювались питання моніторингу 
діяльності депутатів місцевих рад в Україні; 

b. «Smart City: Розумне місто. Електронні технології для забезпечення 
розвитку локальної демократії та сталого міського розвитку»: конференція 
міст України, м. Вінниця, 2012 рік. Обговорювались питання сучасних 
електронних технологій, можливості їхнього використання для оптимізації 
роботи органів місцевого самоврядування, сприяння взаємодії влади і 
мешканців міста; 

c. «Електронне урядування – відкрита влада для мешканців»: другий 
міжнародний форум, м. Львів, 2012 рік. Обговорення кращих практик міст 
України, де започатковане електронне урядування, та основних 
проблем, з якими вони стикаються, а також обмін досвідом т а 
кращими практиками впровадження елементів е-урядування в органах 
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місцевої та державної влади; 
d. «Електронне врядування та електронна демократія в муніципальних 

утвореннях України: партнерство влади та НУО»: конференція, м. 
Вінниця, 2012 рік. Підведення підсумків проекту «Формування 
партнерства громадськості та органів місцевого самоврядування у 
сфері розвитку публічного Е-урядування», обговорення теперішнього 
стану і перспектив взаємодії органів місцевого самоврядування та 
неурядових організацій у напрямку впровадження й розвитку системи 
електронного урядування, а також становлення електронної демократії 
в містах України;  

e. «Референдум – онлайн–шлях до відкритого суспільства»: круглий стіл, м. 
Київ, 2013 рік. В рамках заходу була презентована соціальна Інтернет-
платформа1;  

f. «ЦНАП як інноваційний механізм обслуговування громади міста. 
Розвиток електронної демократії у Луцьку»: круглий стіл, м. Луцьк, 2013 
рік. обговорено основні заходи та результати проекту зі створення 
Центру, представлено мету та завдання новоствореного в місті Центру 
надання адміністративних послуг, обговорено інновації в транспортній 
інфраструктурі Луцька та представлено аналіз електронного 
урядування міста. 

 Висновки. 
Аналіз досвіду запровадження інструментів електронної демократії в Україні 

показує, що у громадян з’являються нові можливості участі у політичному процесі, 
зокрема, підвищення рівня їх інформованості щодо актуальних державних 
проблем, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Проте 
такі можливості найчастіше обмежуються саме розбудовою інформованості 
громадян без їх залучення у процес прийняття рішень.  

Рівень зворотного зв’язку органів влади з громадянами, звітності щодо 
результатів застосування консультативних форм електронної демократії у процесі 
формування державної політики є низьким. 

Залишаються відкритими питання формування адекватної організаційно-
правової бази для легітимізації процесів електронної взаємодії громадян і влади, 
визначення правових гарантій одержання громадянами відповідей на їхні запити 
до державних органів, здійснені в електронній формі, а також проблеми відсутності 
законодавчої бази для створення безпечної високотехнологічної системи 
електронної ідентифікації, як електронного документа, так й громадянина. 
Загальний рівень розвитку інформаційного суспільства в Україні наразі не 
забезпечує доступності для громадян різних форм електронної демократії. 
Відкритим питанням розвитку електронної демократії в Україні залишається 
помітна міжрегіональна «цифрова нерівність». Негативним фактором становлення 
електронної демократії є також відсутність дієвої організаційної структури, що 
могла б забезпечити координацію зусиль всіх органів державної влади в Україні 
для широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в державне 
управління з одночасним переглядом та оптимізацією державних процесів та 
задач. 

Підсумовуючи, зазначимо, що електронна демократія в Україні реалізується 
на рівні публікацій нормативних документів, а сучасні механізми збору пропозицій 
від громадян та забезпечення спільної роботи і взаємодії не використовуються 
окрім деяких винятків. В Україні набули певного розвитку окремі елементи таких 

                                                           

1
 http://referendum-online.org/ 
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складових електронної демократії як електронний парламент, електронне 
законодавство, електронний суд. Проте стан розвитку кожної з цих складових не 
відповідає поточній практиці розвинених демократичних країн.    

 
2.10. Електронна освіта  
 
Враховуючи, що сьогодні розвиток національної системи освіти неможливий 

без прискорення процесів її інформатизації, в Україні прийнято низку нормативно-
правових актів, що визначають пріоритетність запровадження інформаційних 
технологій в системі освіти. 

Так, Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» з метою 
підвищення якості й конкурентоспроможності освіти визначено як один із заходів 
«широке запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних 
закладах» та встановлено як один з індикаторів успіху Програми Міністерства 
освіти «Сто відсотків» – «оснащення 100% загальноосвітніх навчальних закладів 
сучасними комп'ютерними комплексами (нині 95% включно із застарілою 
технікою), підключення їх до мережі Інтернет, подолання «цифрової 
неграмотності» дітей, підлітків, учителів, незалежно від місця проживання». 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 
схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013, 
констатувала серед актуальних проблем розвитку національної системи освіти в 
сучасних умовах «повільне здійснення гуманізації, екологізації та інформатизації 
системи освіти, впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та 
інформаційно-комунікаційних технологій». Національною стратегією 
запропоновано як один з основних напрямів її реалізації забезпечити 
інформатизацію освіти.  

Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні визначено, що 
«Однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері розвитку 
інформаційного суспільства є забезпечення навчання, виховання, професійної 
підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві». Ця ж Стратегія 
визначає електронну освіту як «форму отримання освіти, що здобувається з 
використанням виключно інформаційно-комунікаційних технологій». 

На додаток до цього, Положенням про дистанційне навчання, затвердженим 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466 внормовано 
поняття дистанційного навчання, під яким «розуміється індивідуалізований процес 
набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 
відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 
одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій» та встановлено, що «дистанційна форма навчання – 
форма організації навчального процесу у закладах освіти (ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), 
яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість 
отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній 
або освітньо-кваліфікаційний рівень».  

Визначено, що «Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг 
шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 
за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до 
державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у 
навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників».  

Положенням про електронні освітні ресурси, затвердженим Наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1060, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10
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визначено, що електронні освітні ресурси – це навчальні, наукові, інформаційні, 
довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на 
носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються 
за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної 
організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його 
наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.  

Крім цих документів, встановлено певні адміністративні процедури щодо 
здійснення освітньої діяльності із застосуванням ІТ, які, певним чином, обмежують 
права педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також навчальних 
закладів щодо прискореного впровадження курсів дистанційного навчання. 
Конкретизовано форми організації навчального процесу та види навчальних 
занять за дистанційною формою, суб’єкти дистанційного навчання.  

Також встановлено деякі індикатори електронної освіти, зокрема, це вже 
вказане вище «оснащення 100% загальноосвітніх навчальних закладів сучасними 
комп'ютерними комплексами...». Крім цього, Національним планом дій на 2013 рік  
передбачено реалізацію національного проекту «Відкритий світ», що призваний 
забезпечити кожного учня середньої школи індивідуальним ноутбуком, а кожну 
школу – сучасним мультимедійним та програмно-лабораторним обладнанням 
Станом на серпень 2013 року завершено реалізацію І етапу національного проекту 
в частині матеріально-технічного забезпечення шкіл. Проект охопив 54 школи та 
3 240 учнів 7-их класів в усіх регіонах України. Наразі триває підготовка до ІІ етапу, 
що включатиме розвиток національної інформаційно-освітньої середи та розробку 
електронних освітніх програм та освітнього порталу для 130 тисяч учнів 6-8 класів 
зі 2000 шкіл України.У переліку індикаторів розвитку інформаційного суспільства, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 
1134 для галузі освіти як базовий визначено індикатор «Рівень застосування 
інформаційних технологій у закладах освіти». Однак, запізнення виконання пункту 
2 постанови, призвело до того, що зміст наведеного індикатору не визначено, 
обрахунки за цим індикатором не ведуться.  

Фактично, в Україні оновлено останніми роками нормативно-правову базу, що 
включають низку підзаконних актів що визначають пріоритетність запровадження 
ІКТ в національній системі освіти та регламентують зазначену діяльність.  

На сьогодні провідні українські ВНЗ відносяться до дистанційної форми 
навчання без особливого ентузіазму. Сьогодні приблизно третина українських 
університетів використовує лише елементи дистанційного навчання у вигляді 
окремих курсів.   

За даними освітнього порталу (http://www.osvita.org.ua/) безпосередньо 
можливість навчатися за дистанційною форми навчання пропонують лише 9 ВНЗ 
за деякими спеціальностями. Таке навчання можна розпочати одразу після школи 
(для отримання ступеня бакалавра), і вже маючи освіту - для отримання ступеня 
спеціаліста, магістра або заради другого диплому. Вартість дистанційного 
навчання коливається від 3000 до 7000 грн, що в два, а в деяких випадках навіть в 
чотири рази дешевше стаціонару і на 10-30% менше плати за навчання на 
заочному відділенні.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 1 липня 2013 
року відкрив реєстрацію на перший масовий онлайн-курс «Бренд-менеджмент» 
(http://online.knu.ua). Дата початку курсу – 16 вересня 2013 року. Проект 
«Університет онлайн» є першими в Україні масовими безкоштовними онлайн-
курсами. Кожен курс проекту «Університет онлайн» буде складатися з відеолекцій 
провідних викладачів університету, інтерактивних тестів, що дозволять закріпити 
отримані знання, а також форуму, на якому студенти зможуть задати питання 
викладачу та спілкуватися один з одним. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/128/2013/print1360653349963727#n22#n22
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1134-2012-%D0%BF/print1360689207156871#n10#n10
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Міжнародна практика демонструє значне зростання уваги до електронного 
навчання. Більш, ніж 6,7 з 19,6 млн. американських студентів навчалися хоча б за 
одним онлайновим курсом восени 2011 р. (більше на 570 тис. студентів порівняно 
з попереднім роком). 10% зростання кількості студентів з е-навчанням перевищує 
зростання кількості студентів взагалі (2% за рік). 1/3 студентів виявили бажання 
навчатися за електронною формою хоча б одній дисципліні1. Ринок е-освіти у 
2010 р. оцінювався майже у $110 млрд. (у 2000 р. – $7,4 млрд.). Із загальної 
структури витрати на створення контенту складали 59%, на технології – 13%, на 
послуги – 39%. 

Останнім часом онлайн-освіта почала розвиватися в новому напрямку –
розвиток і поширення в Інтернеті отримали відкриті навчальні курси (MOOC — 
Massive Open Online Courses), які зазвичай є безкоштовними, по-справжньому 
масовими. Основою більшості MOOC є відеолекції, які веде один або кілька 
лекторів (або ж лектор «за кадром»). Принципово все міняють спеціальні 
технологічні платформи, створені компанії-провайдерами освітнього контенту 
(Coursera, Udacity і edX). які дозволяють упакувати знання максимально 
ефективним способом. У свою чергу адаптована для користувача платформа 
дозволяє розробляти кожен окремий MOOC як унікальний продукт. Залежно від 
курсу відеоряд може бути доповнений слайдами з необхідною інформацією, 
графікою, посиланнями на інші відео і тестами, які допомагають закріпити 
матеріал. До відеолекцій (тривалістю зазвичай по 10-15 хвилин, 4-8 відео на 
тиждень), додаються матеріали, які студент опрацьовує самостійно – статті в 
газетах і наукових журналах, фільми, книги, фотографії, додаткові лекції тощо. 
Вивчене можна обговорити з іншими студентами в чаті, доданому до веб-сторінки, 
на якій зібрані лекції і завдання. Автори курсу зазвичай модерують коментарі 
слухачів і беруть участь в обговоренні, як, втім, і інші студенти. Тривалість у різних 
МОНС різна (зазвичай від чотирьох і більше тижнів) - є курси з фіксованим 
розкладом, а є ті, які не встановлюють для слухача жорсткі терміни іспитів. 

Висновки. 
1. Електронна освіта та дистанційне навчання в Україні, незважаючи на 

об’єктивні і суб’єктивні чинники, продовжують свій розвиток, як самостійні форми 
навчання, проте рівень цього розвитку ще не відповідає потребам сьогодення. В 
першу чергу, це стосується масовості охоплення дистанційним навчанням 
навчальних закладів України, недостатньої кількості розроблених дистанційних 
курсів, підготовлених фахівців у галузі дистанційного навчання. 

2. Питання нормативно-правового, фінансового і організаційно-методичного 
забезпечення цієї галузі стають ще актуальнішими, потребують першочергової, на 
сьогодні практично відсутньої, уваги органів державної влади. Державне 
управління розробкою та впровадженням курсів дистанційного навчання на 
сьогодні є недостатнім. 

3. Створення банку освітніх інформаційних ресурсів спільного користування 
має стати одним із першочергових пріоритетів, Це ж відноситься до взаємодії 
локальних електронних бібліотек навчальних закладів, відстороненості української 
системи освітніх інформаційних ресурсів від глобальної програми відкритих 
ресурсів.  

4. Незважаючи на серйозні проблеми розвитку дистанційного навчання, 
керівництво багатьох навчальних закладів України, продовжує підтримувати 
ініціативи та високий ступінь активності педагогічних та науково-педагогічних 

                                                           

1
 Going the Distance: Online Education in the United States, 2011 I. Elaine Allen, Jeff Seaman, Babson 

Survey Research Group, Babson College. 
http://www.onlinelearningsurvey.com/reports/goingthedistance.pdf 
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працівників, що є дуже позитивним. Разом з тим, подальший розвиток системи 
електронної освіти вимагає централізації зусиль розробників електронних курсів, 
формування державно-приватного партнерства в цій сфері. 

5. Проблеми у національній системі освіти України вимагають проведення 
прискіпливого аналізу сучасного стану та перспектив розвитку електронної та 
дистанційної освіти, формування відповідної дорожньої карти поетапного 
переходу до нового рівня освіти на основі застосування сучасних ІКТ. Саме тому 
стає актуальною потреба забезпечення доступу педагогічних та науково-
педагогічних працівників до сучасних високоякісних електронних освітніх ресурсів 
та технологій, організація ефективного зворотного зв’язку між учасниками 
навчального процесу, органами управління освітою, представниками наукового 
співтовариства та ІТ-бізнесу.  

 
2.11. Стандартизація ІТ-сфери  
 
Проблеми взаємодії різних державних інформаційних систем та ресурсів між 

собою, з технічними засобами громадян та бізнесу вимагає певних зусиль щодо 
узгодження стандартів та правил такої взаємодії. Державна науково-технічна 
політика в інформаційній сфері повинна зосередитися саме на цих завданнях, 
вирішення яких забезпечить сталий розвиток інформаційного суспільства та 
значне скорочення витрат. 

Вирішення цих проблем та узгодження таких взаємодій дозволить говорити, 
насамперед, про семантичну інтероперабельність в сфері ІТ, тобто забезпечення  
спільного використання різнорідних інформаційних ресурсів. 

Аналіз функціонування інформаційних систем органів влади дозволяє 
зробити висновок, що вони не налаштовані на спільну обробку тієї ж самої 
інформації, тобто спільна робота різнорідних інформаційних систем не є 
актуальною проблемою сьогодення. З іншої сторони, для створення засобів 
електронного урядування та відповідного забезпечення інформаційної взаємодії 
електронних інформаційних ресурсів ця вимога є істотною. 

Прикладом нехтування цією вимогою є формування державних реєстрів 
пільгових категорій громадян, коли різні категорії пільговиків обліковувалися у 
різних інформаційних системах. Виникнення необхідності консолідувати різні 
реєстри створило (при передачі їх до одного утримувача), непереборні труднощі з 
адаптації технічних платформ, програмного забезпечення, структури та форматів 
даних. 

За оцінками фахівців для забезпечення повноцінного електронного 
урядування, засобів єдиного порталу адміністративних послуг, звітності тощо, 
необхідно впровадити більше 3 тис. стандартів. Досі не прийнято такі важливі 
стандарти, які визначають та узгоджують формати даних електронного цифрового 
підпису, електронних документів, даних в електронних інформаційних ресурсах.  

В Україні кількість стандартів з ІТ становить близько 2% від загальної кількості 
державних стандартів, тоді як в інших країнах ця частка перевищує 10% (для 
порівняння станом на 1998 рік кількість стандартів з ІТ становила близько 4% від 
загальної кількості державних стандартів). 

Каталог нормативних документів України 2010 р. містить 543 чинних в країні 
стандартів ІТ-сфери, частина з яких гармонізована з міжнародними стандартами: 

 «Інформаційні технологій (ІТ) взагалі» – 31 стандарт; 

 «Набори знаків і кодування інформації» – 118 стандартів; 

 «Мови, що використовуються в інформаційних технологіях» – 22 
стандарти; 

 «Розроблення програмного статку і системної документації» – 69 
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стандартів;  

 «Взаємозв’язок відкритих систем (ОSI)» – 49 стандартів; 

 «Організування мереж» – 8 стандартів; 

 «Комп’ютерна графіка» – 3 стандарти; 

 «Мікропроцесорні системи» – 31 стандарт; 

 «Інформаційно-технологічні термінали та інше периферійне устаткування» 
– 27 стандартів; 

 «Інтерфейси та з’єднувальне устаткування» – 22 стандарти; 

 «Запам ятовувачі» – 18 стандартів; 

 «Застосування інформаційних технологій» – 133 стандарти; 

 «Конторські машини» – 6 стандартів. 
Загальна ситуація в Україні стосовно створення стандартів в галузі ІТ 

продовжує бути незадовільною, масштаб відставання від темпів міжнародної 
стандартизації зберігається: з кожної десятки ISO/IEC-стандартів діє в кращому 
випадку два національних українських або СНД-стандарти (які сьогодні є 
безнадійно застарілими). При цьому темпи міжнародної стандартизації ІТ кожен рік 
підвищуються, тобто розрив практично продовжує збільшуватися. 

В умовах дефіциту коштів та відсутності необхідних стандартів тимчасовим 
могло би бути рішення щодо уніфікації елементів та складових інформаційних 
систем та форматів даних та формуванні на їх основі типових технічних рішень. 
Упровадження типових перевірених (сертифікованих) рішень значно скорочує 
терміни та вартість проведення робіт. Для прийняття найкращих практик етапу 
впровадження передує узгодження технічних проектів та дослідна експлуатація.  

Типові технічні рішення розробляються у пілотних проектах впровадження – 
у обраному міністерстві, установі, регіоні, місті. Типові технічні рішення повинні 
забезпечити використання прийнятих стандартів, загальних форматів даних, 
єдиних регламентів функціонування, проведення розрахунків витрат, що 
плануються. Типові технічні рішення узгоджують взаємодію ділових процесів в 
середині органів влади, а також взаємодію з іншими органами влади. В основі їх 
реалізації повинні лежати регламенти функціонування органів влади – 
документовані процеси системи управління якістю.  

Цей захід дозволив би забезпечити організацію взаємодії інформаційних 
систем та економію витрат та часу на реалізацію систем, які будуть забезпечувати 
стале електронне урядування. 

Крім цього, гостро стоїть проблема гармонізації стандартів ІТ-сфери з метою 
виконання наступних директив ЄС:  

 95/46/ЄС «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про 
вільне переміщення таких даних»; 

 1999/93/ЄС13 грудня 1999 року Європейського Парламенту та Ради 
Європейського Союзу «Про політику ЄС щодо електронних підписів»;  

 2000/31/ЄС від 8 червня 2000 року Європейського парламенту та Ради 
«Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної 
комерції, на внутрішньому ринку»;  

 № 2252/2004 «Про стандарти щодо особливостей безпеки та біометрії в 
паспортах і проїзних документах, виданих державами-членами». 

Враховуючи наведене, проблемами стандартизації ІТ-сфери, насамперед, є: 

 створення єдиної системи стандартизації ІТ та проведення єдиної 
технічної політики; 

 необхідність комплексного перегляду, внесення змін або відміни 
застарілих стандартів ІТ на відповідність ISO/IEC–аналогам; 

 проведення аналізу стандартів ІТ щодо визначення першочергових та 
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найбільш перспективних напрямів стандартизації ІТ для здійснення 
імплементації міжнародних стандартів у наших умовах. 

 
2.12. Інформаційна безпека та захист інформації  
 
З кожним роком рівень інтегрованості України до світових інформаційних 

процесів зростає. Проникнення інформаційних технологій у всі сфери життя 
українського суспільства досягає загальносвітових показників, створюючи 
інформаційне суспільство. Водночас, поряд із очевидними перевагами такого 
інтенсивного інноваційного розвитку, Україна, так само як і інші розвинуті 
країни світу, зазнає все зростаючого тиску на власний інформаційний 
суверенітет та інформаційну безпеку особи, суспільства, держави. 
Глобальність процесів інформатизації та їх технічні особливості роблять 
питання забезпечення інформаційної безпеки в таких умовах дійсно не лише 
«найважливішою функцією держави», але й «справою всього українського 
народу», як це зазначається у ст. 17 Конституції України. 

Україна все частіше стикається із все більш масштабними проявами 
комп'ютерної злочинності, що загрожують сталому та безпечному 
функціонуванню національних інформаційно-телекомунікаційних систем.  

Національна безпека України, її економічне процвітання та соціальне 
благополуччя все більше залежать від доступності, цілісності та 
конфіденційності інформаційних ресурсів, що забезпечуються інформаційно-
комунікаційними технологіями, або в більш широкому розумінні - 
кіберпростором. Водночас, зростання залежності від ІТ робить сучасне 
українське суспільство більш уразливим перед можливими негативними 
наслідками протиправного використання кіберпростору. Кожного року зростає 
кількість кібернападів на всі елементи життєдіяльності нашої держави. В цих 
умовах головним завданням держави є вжиття заходів, що дозволять 
принципово зменшити (а подекуди - унеможливити повністю) наслідки від 
кібератак. 

Зазначене критично підвищує значення кібернетичної безпеки держави, 
заходів з її планування та забезпечення. 

Джерелами таких загроз та викликів можуть бути міжнародні злочинні 
групи хакерів, окремі підготовлені у сфері ІТ злочинці, іноземні державні 
органи, терористичні угруповання, недержавні організації, політичні структури 
та неформальні об’єднання екстремістського спрямування, транснаціональні 
корпорації та фінансово-промислові групи тощо. Зростає загроза 
використання проти інтересів України кібернетичних засобів як з середини 
держави, так і з-за меж її кордонів. Такою ж реальною є загроза використання 
української інформаційної інфраструктури як «транзитного майданчику» для 
приховування атаки на інформаційні ресурси третьої сторони, що може 
розцінюватись провідними країнами як дії держави з відповідними наслідками 
політичного, економічного, правового, а в перспективі, не виключено, і 
воєнного характеру. 

На інституційному рівні в забезпеченні кібернетичної безпеки України 
задіяно цілу низку державних інституцій: 

1. Президент України. 
2. Рада національної безпеки та оборони України. 
3. Кабінет Міністрів України. 
4. Служба безпеки України (захист законних інтересів держави та прав 

громадян в інформаційній сфері від протиправних посягань організацій, груп та 
осіб на інформаційну безпеку держави, інших протиправних дій в сфері 
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використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку, які безпосередньо становлять 
загрозу життєво важливим інтересам України; виявлення, попередження та 
припинення протиправних зазіхань на державні електронні інформаційні ресурси; 
виявлення, попередження та припинення проявів комп’ютерної злочинності та 
комп’ютерного тероризму, які здійснюються вітчизняними та транснаціональними 
злочинними угрупуваннями хакерів). 

5. Міністерство внутрішніх справ України (дізнання та досудове слідство у 
справах про комп’ютерні злочини; забезпечення особистої безпеки громадян, 
захист від протиправних посягань). 

6. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (формування 
вимог до захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; 
проведення державних експертиз комплексних систем захисту; експлуатація 
загальнодержавних спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем; 
контроль за виконанням вимог із захисту інформації; визначення напрямків 
розвитку сфери телекомунікацій та інформатизації; встановлення стандартів та 
норм телекомунікацій; сертифікація обладнання телекомунікацій). 

7. Міністерство оборони України (захист інформаційної інфраструктури 
держави в сфері оборони). 

8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 
та інформатизації (ліцензування господарської діяльності в сфері телекомунікацій; 
оформлення дозволів на використання радіочастотного ресурсу;  контроль  за  
виконанням норм в сфері телекомунікацій). 

9. Національний банк України (формування вимог до захисту інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах банківських установ). 

10. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 
(визначення вимог до формування та використання національних електронних 
інформаційних ресурсів). 

11. Науково-дослідні установи, поза урядові структури, оператори та 
провайдери телекомунікацій. 

В цілому ж питаннями забезпечення інформаційної безпеки України 
опікуються понад 20 державних органів і центральних органів виконавчої влади. 
Незважаючи на це, досі не налагоджено ефективної міжвідомчої взаємодії та не 
визначено єдиного спеціально уповноваженого органу, який займався б 
комплексним вирішенням усього спектру проблем у зазначеній сфері. 

Відсутність належної централізації управління та координації діяльності 
відповідних органів державної влади обумовлює неефективність системи 
формування та реалізації державної політики інформаційної безпеки. 

На законодавчому рівні інформаційна безпека держави регулюється 
низкою законів України, постанов Кабінету Міністрів України, указів 
Президента України (в тому числі – введеними в дію рішеннями Ради 
національної безпеки і оборони України) та відомчими документами, що 
регулюють стандарти забезпечення інформаційної безпеки автоматизованих 
систем та програмних комплексів, порядок ліцензування тощо. 

Закон України «Про основи національної безпеки України» чітко визначає 
основні загрози національним інтересам і національній                безпеці 
України в інформаційній сфері: 

 прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації; 

 поширення засобами масової інформації культу насильства, 
жорстокості, порнографії; 

 комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм; 

 розголошення інформації, яка становить державну та іншу, 
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передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, 
що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та 
національних інтересів суспільства і держави;  

 намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом 
поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації. 

Більшість з цих загроз залишається однаково актуальними і в 
інформаційному суспільстві, однак набуваючи нових, іноді більш складних 
вимірів, що обумовлено широкими процесами інформатизації. 

«Доктрина інформаційної безпеки України», затверджена Указом                        
Президента України №514/2009 від 8 липня 2009 року, визначає основу 
діяльності органів державної влади, а також інститутів громадянського 
суспільства у забезпеченні інформаційної безпеки України, формуванні та 
реалізації державної інформаційної політики, включає основні складові 
національних інтересів України в інформаційній сфері та визначає принципи 
забезпечення інформаційної безпеки. Доктрина деталізує більшість з 
положень запропонованих ЗУ «Про основи національної безпеки України», 
розширюючи формулювання та систематизуючи їх за окремими напрямами. 

Загалом же сфера забезпечення інформаційної безпеки держави регулюється 
понад 20 законами України, переважна більшість положень яких, на тлі стрімкого 
розвитку новітніх технологій морально застаріває, а іноді вони взагалі суперечать 
один одному.  

Проблеми які виникають на етапі розробки відповідних нормативно-правових 
актів пов’язані із розбіжністю підходів заінтересованих відомств не лише до 
розподілу функціональних обов’язків, але й принципових відмінностей у питаннях 
термінології, оцінки ризиків та групуванні загроз за ступенем важливості. 

Крім того, чинними нормативно-правовими документами частково 
охоплюється лише один з ключових напрямків забезпечення безпеки особи, 
суспільства та держави в інформаційному суспільстві – кібербезпека. 

Високий рівень загроз у кібернетичному просторі підтверджується 
дослідженнями відомого німецького оператора зв’язку Deutsche Telecom, за 
даними якого Україна опинилася на четвертій позиції у світі серед країн-
джерел кібернетичних атак. Тільки протягом лютого 2013 р. з території 
України їх було здійснено 566 тисяч.  

Підрозділом реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-
UA, який функціонує у складі Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, протягом 2012 року зафіксовано та вжито заходи 
з реагування на 31 комп’ютерний інцидент, які стосувалися захищеності 
інформаційних ресурсів державних органів.  

Найбільш розповсюдженими різновидами атак були: несанкціонований 
доступ до автоматизованих систем (17 випадків) та DDoS атаки (6 випадків) 
на державні інформаційні ресурси. До того ж 150 веб-сайтів українського 
сегменту мережі Інтернет з метою протидії несанкціонованому втручанню 
спецслужбами України було вжито заходів з блокування/видалення 
фішингового контенту. 

При цьому маємо враховувати, що за перше півріччя 2013 р. кількість 
таких інцидентів вже становить 33, що однозначно свідчить про зростання 
відповідних загроз.  

Тривожною є і порівняльна статистика. Якщо за весь 2012 рік було 
зафіксовано лише 5 випадків експлуатації технічних вразливостей систем, то 
лише за першу половину 2013 року кількість таких випадків становить 13. 
Інший небезпечний показник: якщо протягом всього 2012 року був 
зафіксований лише 1 випадок цільового ураження державних інформаційних 
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ресурсів, то лише за першу половину 2013 року таких випадків зафіксовано 6. 
Все це свідчить не просто про кількісне зростання спроб стороннього впливу 
на державні інформаційні ресурси, а про збільшення кількості цілком свідомих 
атак на певні системи. Ці атаки все частіше проводяться не просто методами, 
більш схожими на дрібне хуліганство, а з цільовим використанням 
вразливостей цих систем.  

Цю ситуацію загострення для України кібербезпекової проблематики 
демонструють і звітні показники Служби безпеки України. Слідчими органами 
СБУ протягом другого півріччя 2012 р. та першого півріччя 2013 р. порушено 114 
кримінальних справ у сфері використання електронно-обчислюваних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, з них - у 
другому півріччі 2012 р. – 45, у першому півріччі 2013 р. – 59 за ст.ст. 361, 361-1, 
361-2, 362, 363 розділу XVI КК України/  

За результатами розгляду кримінальних справ у судових засіданнях за 
вказаний проміжок часу винесено 20 судових вироків, з них у другому півріччі 2012 
р. – 14, в першому півріччі 2013 р. – 6. 

Ще більш показовими є дані МВС України відносно зростання рівню 
кіберзлочинності. Стрімко зростає кількість шахрайств, які здійснюються за 
допомогою високих інформаційних технологій – лише за 6 місяців 2013 року їх 
було виявлено 986, в той час як за весь 2012 рік їх було виявлено 1663. Або 
зростання кількості виявлених злочинів, що пов’язані із незаконними діями з 
документами на переказ, платіжними  картками та іншими засобами доступу до 
банківських рахунків, обладнанням для їх  виготовлення: за весь 2012 рік виявлено 
21, в той час як стільки ж виявлено лише за півроку 2013-го. Однак найбільше ця 
динаміка стає очевидною на злочинах за ст.ст. 361, 361-1, 361-2, 362, 363 розділу 
XVI КК України. Так, за ст.361 в 2012 році було зареєстровано 74 злочини, а в 
2013-у – 286. За ст.362 спостерігається зростання з 40 злочинів в 2012 до 133 у 
2013. В цілому можна констатувати, що кількість виявлених злочинів демонструє 
виразну тенденцію до зростання абсолютно за всіма ключовими статями КК 
України, що відносяться до злочинів, які здійснюються із використанням високих 
інформаційних технологій. 

На цьому фоні занепокоєння викликає організація захисту інформації в 
інформаційних системах органів державної влади. З метою недопущення 
несанкціонованого доступу (діям) до такої інформації чи інформації з 
обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах» здійснюється система заходів, 
спрямованих на виконання його положень, в тому числі – створення в 
інформаційних системах комплексних систем захисту інформації (КСЗІ).  

Водночас, незважаючи на значний досвід та зростаючі можливі 
державних структур у забезпечені безпеки інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах, все ще спостерігаються і проблемні точки 
такого забезпечення. Наприклад:  

 в ряді випадків строго формалізовані методи опису механізмів захисту 
при побудові КСЗІ є надмірними, вимагають значних бюджетних 
витрат, не відповідають рівню загроз та ризикам. Для систем з 
помірним рівнем ризиків повинні біль широко ви користуватися 
міжнародні стандарти з побудови систем управління інформаційною 
безпекою, які орієнтовані на процес ний підхід та запровадження 
системи більш гнучких заходів безпеки; 

 все ще перебуває на етапі становлення повноцінна системи визнання 
сертифікатів відповідності засобів криптографічного та технічного 
захисту інформації вимогам визнаних міжнародних стандартів, 
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виданих в інших країнах значно звужує можливість використання 
засобів захисту інформації для захисту інформації в інформаційно - 
телекомунікаційних системах. 

Протягом останніх років керівництвом держави було здійснено декілька 
важливих кроків, спрямованих на посилення боротьби із кіберзагрозами, та 
здійснено ряд заходів спрямованих на розбудову повноцінної національної 
системи кібербезпеки. Важливим етапом на шляху реалізації цих завдань 
було прийняття оновленої «Стратегії національної безпеки України «Україна у 
світі, що змінюється» (Указ Президента України № 389/2012 від 8 червня 2012 
року), який звертає увагу на кібербезпекову проблематику. В документі 
вказується, що «на тлі зростання викликів і посилення загроз національній 
безпеці зберігається невідповідність сектору безпеки і оборони України 
завданням захисту національних інтересів, в тому числі - нездатність України 
протистояти новітнім викликам національній безпеці (явищам і тенденціям, що 
можуть за певних умов перетворитися на загрози національним інтересам), 
пов'язаним із застосуванням інформаційних технологій в умовах глобалізації, 
насамперед кіберзагрозам». 

З метою вирішення цієї проблеми пропонується: 

 стимулювання впровадження новітніх інформаційних технологій і 
виробництва конкурентоспроможного національного інформаційного 
продукту, зокрема сучасних засобів і систем захисту інформаційних 
ресурсів; 

 забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, що 
функціонують в інтересах управління державою, забезпечують 
потреби оборони та безпеки держави, кредитно-банківської та інших 
сфер економіки, систем управління об'єктами критичної 
інфраструктури; 

 розробка та впровадження національних стандартів і технічних 
регламентів застосування інформаційно-комунікаційних технологій, 
гармонізованих із відповідними стандартами держав – членів ЄС, у 
тому числі згідно з вимогами Конвенції про кіберзлочинність; 

 створення національної системи кібербезпеки. 
Останньому приділено увагу і у затвердженій Указом Президента України 

«Річній національній програмі співробітництва Україна - НАТО на 2013 рік» - 
«ужити заходів щодо становлення національної системи кібернетичної 
безпеки». Серед іншого цей План дій передбачає в 2013 році здійснення цілої 
низки заходів, що мають посилити кібербезпекову компоненту нашої держави: 

 провести під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань 
воєнної реформи консультації експертів Україна - НАТО в рамках 
робочої підгрупи з питань кібернетичного захисту; 

 сприяти розвитку співробітництва з питань кібернетичного захисту між 
органами державної влади та відповідними компетентними органами 
Альянсу, а також на двосторонній основі з державами - членами НАТО 
(США, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, 
Королівство Нідерланди та інші); 

 опрацювати питання щодо можливості залучення України до спільних 
кібернетичних навчань держав - членів Альянсу («Eurocybex» та інші); 

 опрацювати питання щодо можливості налагодження співробітництва 
України з Агентством НАТО з комунікацій та інформації (NCI); 

 продовжувати взаємодію з відповідними органами іноземних держав і 
міжнародними організаціями в режимі реального часу через команду 
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реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA (Центр 
реагування на комп'ютерні інциденти). 

Крім того, державні органи, до компетенції яких відносяться  питання 
протидії зовнішнім та внутрішнім кібернетичним загрозам в Україні, а також за 
участі інших зацікавлених державних органів та структур громадянського 
сектору здійснюють заходи із підготовки узгоджених цілісних пропозицій до 
національного законодавства, що мають унормувати сферу кібербезпеки та 
поліпшити реагування на сучасні кіберзагрози.  

Серед таких ключових заходів – підготовка в 2013 році Кабінетом 
Міністрів України пропозицій змін до Закону України «Про основи 
національної безпеки України». Важливою їх особливістю є те, що ці 
пропозиції містять погоджений між всіма ключовими відомствами задіяними в 
сфері захисту національних інтересів в кіберсфері визначення понять 
«кіберпростір» та «кібербезпека». 

Водночас, нажаль, в Україні все ще відсутній документ, що має на 
загальнодержавному, стратегічному, рівні визначити основні поняття в сфері 
кібербезпеки, загрози, принципи та напрями забезпечення кібернетичної 
безпеки, і особливо – ключові заходи з вдосконалення державного управління 
та нормативно-правового поля у сфері кібербезпеки та кіберзахисту. 
Більшість з інформаційно розвинутих країн вирішують проблему 
концептуального бачення кібербезпекової проблематики через прийняття 
національних стратегій кібернетичної безпеки.  

Окремі кроки в цьому напрямі здійснюються і в Україні – в квітні 2013 року 
один з варіантів такого документу був представлений фахівцями 
Національного інституту стратегічних досліджень. 

Україна ще з 2005 р. приймає активну участь у роботі Комітету Конвенції 
Ради Європи про кіберзлочинність, де разом із іншими країнами-участниками 
бере участь у обговоренні механізмів реалізації Конвенції на національному 
рівні. Останнє таке обговорення відбулось 2-7 червня 2013 року у Страсбургу, 
де брав участь і представник від України. 

Вже сьогодні на виконання статті 35 цієї Конвенції у Міністерстві 
внутрішніх справ України функціонує Національний контактний пункт формату 
24/7 щодо реагування та обміну терміновою інформацією про вчинені 
комп'ютерні злочини. Крім того, в 2013 році Посольство Сполучених Штатів 
Америки в Україні передало Міністерству внутрішніх справ України сучасне 
комп’ютерне обладнання для здійснення аналізу кіберзагроз, що має 
збільшити можливості міністерства у їх відслідковуванні та протидії їм. 

Кажучи про пріоритетні напрямки державної політики щодо посилення 
інформаційної (та кібернетичної) безпеки держави, варто виділити наступні: 

 реформування потребує цілий комплекс нормативно-правових 
документів, який регулює як визначення сучасних загроз 
інформаційній (кібернетичній) безпеці держави, але й механізмів 
реагування на них. Передусім мова йде про внесення змін до Законів 
України «Про основи національної безпеки України», «Про 
інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», «Про службу безпеки України», «Про 
Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»; 

 має бути доопрацьована «Доктрина інформаційної безпеки України», з 
одного боку в напрямку врахування сучасних тенденцій загроз в 
межах побудови інформаційного суспільства, а з іншого – з метою біль 
чіткого визначення сутності поняття «інформаційної безпеки» та 
приведення його до європейських стандартів та підходів; 
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 має бути прийнято Закон України «Про кібернетичну безпеку України» 
та розроблено Стратегію кібернетичної безпеки України, в якій 
визначити мету, завдання, структуру та режим функціонування 
національної системи забезпечення кібернетичної безпеки, 
встановлення дієвого контролю за дотриманням чинного 
законодавства з питань інформаційного захисту; 

 необхідно здійснити системні кроки на шляху реформування системи 
захисту інформації з обмеженим доступом з урахуванням реалій 
сьогодення задля уникнення витоків такої інформації, однак при цьому 
із критичним переглядом механізмів створення в інформаційних 
системах комплексних систем захисту інформації; 

 зважаючи на надзвичайну залежність кібербезпекової сфери від якості 
людського ресурсу посилити не лише технічні та технологічні 
можливості, але й науковий та людський потенціал Служби безпеки 
України, розвідувальних органів та Державної служби спеціального 
зв’язку і захисту інформації задля їх більш успішної протидії злочинам 
в кіберпростору; 

 на принципово більш сутнісному рівні підійти до питання захисту 
об’єктів критичної інфраструктури від кібератаки. З цією метою має 
бути визначено та класифіковано критичні об’єкти, кібератаки на які 
можуть завдати великої шкоди державі і створити загрози 
міжнародним стосункам у кіберпросторі; 

 активніше сприяти розробці вітчизняної інноваційної продукції, що 
може бути використана з метою посилення кібернетичної безпеки 
держави; 

 закінчити імплементацію положень Конвенції РЄ про кіберзлочинність 
у національне законодавство; 

 удосконалити положення кримінальне законодавство, передусім щодо 
виділення окремих злочинів де об’єктом протиправних посягань є 
елементи національної критичної інформаційної інфраструктури; 

 здійснювати необхідні нормативно-правові та інституційно-
організаційні заходи, що мають забезпечити підготовку ЗС України до 
ведення дій в умовах «кібервійни»; 

 оптимізувати систему підготовки кадрів у сфері кібербезпеки для 
потреб ЗС та інших органів сектору безпеки і оборони України; 

 створювати сприятливі умови для молодих фахівців в ІТ-сфері, що 
має сприяти їх працевлаштуванню в Україні; 

 забезпечити внесення змін до навчальних планів та програм 
середньої та вищої школи, підготовки наукових та науково-
педагогічних кадрів, що спрямовані на інформування основних 
цільових груп про кіберзагрози та методи протидії ним. 

 розробляти загальнодержавні програми  підвищення рівня обізнаності 
населення щодо кіберзагроз (в тому числі через створення 
всеукраїнської системи змагань серед молоді, що присвячені проблемі 
кібербезпеці, запровадження «Національного тижню обізнаності з 
кібербезпекою») 

 підтримувати зусилля громадянського суспільства та бізнесу щодо 
підвищення обізнаності населення з актуальних кіберзагроз; 

 стимулювати всі зацікавлені сторони до активної участі у щорічних 
днях безпечного Інтернет; 

 сприяти більш активній політиці державних безпекових інституцій 
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щодо інформування населення про кіберзагрози; сприяти розвитку 
мережі CERTів; 

 забезпечити безперервне підвищення кваліфікації державних 
службовців та працівників, що задіяні на ключових об’єктах критичної 
інфраструктури; 

 підтримувати міжнародні ініціативи у сфері кібербезпеки з 
урахуванням національних інтересів України; 

 сприяти недопущенню мілітаризації кіберпростору; 

 неухильно дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань у 
сфері кібернетичної безпеки та боротьби з кібернетичною 
злочинністю;  

 сприяти створенню міжнародних правил поведінки держав у 
кіберпросторі та вдосконалення міжнародної нормативно-правової 
бази у відповідності до кібербезпекових викликів національній та 
міжнародній безпеці; 

 підтримувати як існуючі багатосторонні навчання із протидії 
кібернападам на державну та приватну інформаційну інфраструктуру, 
так і ініціювати нові види таких навчань. 

Окремим, не менш важливим питанням, є захист персональних даних, 
які, звісно, є сферою істотного впливу інформаційних технологій. 

У 2010 році Україна приєдналася до Конвенції про захист осіб у зв'язку з 
автоматизованою обробкою персональних даних, з 2011 р. набув чинності та вже 
оновлений Закон України «Про захист персональних даних».  

Створено Державну службу України з питань захисту персональних даних, 
яка є відповідним уповноваженим органом та координує свою діяльність в рамках 
Групи уповноважених органів з питань захисту персональних даних країн 
Центральної та Східної Європи, є учасником Глобальної мережі усунення 
порушень в сфері приватності, його представники беруть участь у роботі 
Міжнародної робочої групи з питань захисту персональних даних в сфері 
телекомунікацій, що дозволяє долучатися до впровадження найсучасніших 
стандартів в сфері захисту персональних даних.  

Водночас, залишаються невирішеними важливі проблеми, зокрема: 

 в органах державної влади не створено підрозділи з питань захисту 
персональних даних; 

 запроваджуються проекти створення відомчих загальнонаціональних 
реєстрів, які допускають втручання у приватне життя, навіть коли таке 
втручання не передбачене законом і не є визначене законом як необхідне; 

 широко використовується реєстраційний номер платника як національний 
ідентифікатор, що створює загрози збору надмірного обсягу відомостей 
про особу та зумовлює ризики несанкціонованого поєднання даних з 
різних секторальних реєстрів, відсутні нормативно-правові документи, які б 
визначали порядок застосування загальнонаціонального ідентифікатора 
особи та секторальних ідентифікаторів; 

 
2.13. Міжнародне співробітництво у сфері розвитку інформаційного 

суспільства та електронного урядування  
 
Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері розвитку 

інформаційного суспільства визначаються рішеннями Окінавської хартії 
глобального інформаційного суспільства (2000 р.), Женевського (2003 р.) та 
Туніського (2005 р.) всесвітніх самітів з питань інформаційного суспільства, 
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Європейською стратегією взаємодії (2008 р.), затверджені в «Стратегії розвитку 
інформаційного суспільства в Україні» (2013 р.) та включають: 

 участь державних органів у міжнародному інформаційному обміні; 

 участь державних органів у створенні системи міжнародної інформаційної 
безпеки, удосконалення взаємодії спеціально уповноважених державних 
органів України та іноземних держав у сфері запобігання, виявлення, 
припинення та ліквідації наслідків використання інформаційно-
комунікаційних технологій у терористичних та інших злочинних цілях; 

 участь України в міжнародних дослідницьких проектах за основними 
напрямами розвитку науки, технологій і техніки; 

 участь у розробленні міжнародних стандартів у сфері інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, гармонізація національної системи 
стандартів та сертифікації у зазначеній сфері з міжнародною; 

 участь у європейських програмах розвитку інформаційного суспільства та 
Ініціативі «Партнерство «Відкритий Уряд»; 

 участь у реалізації Стратегії співробітництва держав-учасниць СНД у 
розбудові та розвитку інформаційного суспільства. 

В рамках реалізації пріоритетів Порядку денного асоціації Україна – ЄС за 
напрямом співробітництва «Інформаційне суспільство», Держінформнауки з метою 
обміну інформацією та досвідом реалізації ініціативи ЄС «Цифровий порядок 
денний для Європи-2020» працює згідно з Планом заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 р. № 1014.  

8 листопада 2012 р. відбулося четверте засідання Спільного Комітету на рівні 
старших посадових осіб (КСПО). Досягнуто згоди щодо внесення змін до тих 
положень Порядку денного асоціації, які втратили актуальність або вважаються 
виконаними; змістовного наповнення розділу ”Торгівля та питання, пов’язані з 
торгівлею” з огляду на завершення переговорного процесу та парафування проекту 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка включає розділ про створення зони 
вільної торгівлі. Сторонами узгоджено Третій Спільний звіт Спільного Комітету на 
рівні старших посадових осіб про імплементацію Порядку денного асоціації Україна – 
ЄС. 

24 червня 2013 р. на Шістнадцятому засіданні Ради з питань співробітництва 
Україна – ЄС схвалено оновлений Порядок денний асоціації Україна – ЄС, Третій 
Спільний звіт Спільного Комітету на рівні старших посадових осіб про імплементацію 
Порядку денного асоціації та Повідомлення Спільного Комітету на рівні старших 
посадових осіб щодо імплементації Порядку денного асоціації Україна – ЄС для Ради 
з питань співробітництва між Україною та ЄС від 19 червня 2013 року. 

Оновлений Порядок денний асоціації Україна – ЄС констатує: Сторони 
співпрацюють щодо підготовки до імплементації актів acquis ЄС, передбачених у 
відповідних додатках до Угоди про асоціацію, та підтримки України, зокрема, шляхом: 

 подальшої роботи України у напрямку адаптації законодавства в сфері 
електронних комунікацій до acquis ЄС; 

 зміцнення незалежності та адміністративної спроможності національного 
регулятора у галузі зв’язку з метою забезпечення його здатності вживати 
відповідних регуляторних заходів та впроваджувати власні рішення і 
регуляторні акти, а також гарантувати чесну конкуренцію на ринках за 
підтримки проектів Твіннінг, включаючи участь регуляторів ЄС; 

 обміну інформацією та досвідом реалізації ініціативи ЄС «Цифровий порядок 
денний для Європи-2020». 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=245907265&cat_id=223345338&ctime=1372230312791
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=245907265&cat_id=223345338&ctime=1372230312791
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=245907265&cat_id=223345338&ctime=1372230312791
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=245907265&cat_id=223345338&ctime=1372230312791
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інформатизації (НКРЗІ) впроваджує проект Твіннінг (Twinning) «Підтримка посилення 
регуляторної та юридичної спроможності НКРЗІ щодо регулювання сектору 
комунікацій». Загальна мета проекту – удосконалення регулювання сектору 
телекомунікацій в Україні відповідно до досвіду ЄС, кращої практики відповідних 
acquis ЄС. Безпосередньо проект направлений на подальший розвиток ефективного 
регулювання наближеного до стандартів ЄС 2009, додаткове посилення 
можливостей НКРЗІ щодо регулювання ринку телекомунікацій відповідно до правил 
та найкращих практик, що застосовуються в незалежних регуляторних органах країн 
ЄС. Проект містить три компоненти: наближення законодавства, запровадження 
стимулюючого регулювання та організацій розвиток  і розвиток людських ресурсів. 
Партнерами НКРЗІ є незалежні регуляторні органи в сфері електронних комунікацій 
Іспанії, Латвії та Швеції.  

Прикладом гармонізації українського законодавства до європейського є 
підготовка та прийняття «Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» 
(2013 р.). Оцінка ефективності реалізації Стратегії повинна ґрунтуватися на 
результатах виконання планів заходів та планів дій з розвитку інформаційного 
суспільства, позиції України у міжнародних рейтингах, результатах моніторингу 
України, отриманих міжнародними організаціями, результатах статистичних 
спостережень Державної служби статистики, соціологічних досліджень та 
опитувань громадськості. 

Держінформнауки спільно із Національним центром електронного 
урядування, незалежними українськими та міжнародними експертами, 
представниками інститутів громадянського суспільства підготовлено методологію 
та опитувальник «Оцінки електронної готовності України». Методологія та 
опитувальник враховують підходи Європейської Комісії, Організації Об’єднаних 
Націй та Всесвітнього Банку.  

Обмін інформацією та досвідом реалізації ініціативи ЄС «Цифровий порядок 
денний для Європи - 2020», презентація Оцінки електронної готовності планується 
в рамках Міжнародного наукового конгресу1 з тематики розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні, який 
буде проведено Держінформнауки 29 жовтня 2013 року в Національному центрі 
ділового та культурного співробітництва «Український дім».  

25-26 жовтня 2012 року відбувся щорічний міжнародний науковий конгрес 
«Інформаційне суспільство в Україні»2, у діяльності якого взяли участь 
представники Верховної Ради України, Координаційний центр з упровадження 
економічних реформ при Президентові України, Кабінету Міністрів України, 
міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, Національної академії 
наук України, Програми Розвитку ООН, вищих навчальних закладів, установ, 
організацій та підприємств, посли іноземних держав в Україні, іноземні фахівці та 
гості Конгресу. Робота Конгресу широко висвітлювалась засобами масової 
інформації, здійснювалась пряма Інтернет-трансляція. Учасники Конгресу 
обговорили сучасний стан інформаційно-комунікаційних технологій в Україні, місце 
України у глобальних світових процесах та можливі напрями розширення її участі 
у світовому ІТ-ринку, отримали рекомендації щодо державної політики у сфері 
розвитку ІТ та інформаційного суспільства в Україні, оцінили стан реалізації в 
Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», встановили контакти з 
потенційними партнерами по створенню інноваційних структур, трансферу 
технологій, зокрема, за напрямами: державна політика у сфері розвитку ІКТ та 

                                                           

1
 Офіційний веб-сайт Конгресу, http://congress.ogp.gov.ua 

2
 http://www.ua.ict-congress.com.ua 
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інформаційного суспільства в Україні; Партнерство «Відкритий Уряд»; ІКТ – 
інфраструктура; Е-урядування: проблеми, досягнення; Розвиток індустрії ІКТ. 
Взаємодія держави та бізнесу. Загалом, в роботі Конгресу взяли участь понад 450 
осіб. 

11-13 вересня 2012 року в Києві відбувся Міжрегіональний форум 
Міжнародного союзу електрозв’язку «Актуальні питання регулювання у сфері 
телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом для країн СНД та 
Європи»1. Понад 200 учасників з 14 країн світу обговорили важливі питання 
регулювання електронних комунікацій, аспекти доступу до ринку послуг 
електронних комунікацій, шляхи подолання «цифрового розриву», підходи до 
регулювання радіочастотного ресурсу на національному та міжнародному рівнях, 
вдосконалення законодавства в галузі управління радіочастотним ресурсом та 
державного нагляду тощо. 

28 вересня 2012 року у Києві відбувся Третій український Форум по 
управлінню Інтернетом (IGF-UA)2. Форум відвідали представники Білорусі, Данії, 
Німеччини, Росії, Франції та Швейцарії. Завдяки новітнім технологіям у роботі 
форуму взяли участь понад 69 тис. учасників з 59 країн світу. За результатами 
роботи прийнято Резолюцію3.   

Співробітництво держав–учасниць СНД у розвитку інформаційного 
суспільства.  

27-29 вересня 2012 р. в Ялті відбулось засідання Ради глав урядів 
Співдружності Незалежних Держав і ІІІ Міжнародний інвестиційний бізнес-форум 
країн-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі», де було затверджено стратегію 
співпраці країн СНД та розвитку інформаційного суспільства. 31 травня 2013 р. у 
Мінську відбулося чергове засідання Ради глав урядів СНД, на якій підписано 
Рішення про хід реалізації у 2012 році Міждержавної програми інноваційного 
співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року.  

Питання реалізації «Стратегії співробітництва держав – учасниць СНД у 
побудові та розвитку інформаційного суспільства на період до 2015 року» 
розглянуто на Першому міжнародному форумі з електронного урядування4 26-28 
листопада 2012 р., організатором якого виступила Всеукраїнська асоціація 
«Інформаційна безпека та інформаційні технології» (ВАБІТ). Учасники Форуму 
підбили підсумки практичної діяльності при побудові систем електронного 
урядування, електронного документообігу, в тому числі впровадженні системи 
електронної взаємодії органів виконавчої влади, виявили проблемні питання 
зазначеної галузі, намітили конкретні цілі з розвитку систем при використанні 
кращих технологій і практик застосування ІТ, використання людського капіталу. В 
роботі Форуму взяли участь близько 100 осіб, представників органів державної 
влади, комерційних та громадських організацій, наукових та вищих навчальних 
закладів, громадських організацій Російської Федерації та близько 100 учасників 
від України. 

Координаційна рада держав-учасниць СНД з питань інформатизації 
при Регіональній співдружності в галузі зв’язку. 

Держінформнауки ініційовано рішення від 19 грудня 2012 року про 
приєднання до Рішення Ради глав Урядів СНД про Положення про Координаційну 
раду держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань інформатизації 
при Регіональній співдружності в галузі зв’язку від 07 жовтня 2002 р., що дозволить 

                                                           

1
 http://www.nkrzi.gov.ua/uk/1336060409/1339148405/. 

2
 http://igf-ua.org. 

3
 http://igf-ua.org/docs/Resolution_IGF-UA_2012.pdf. 

4
 http://e-gov-forum.com.ua/. 
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налагодити співпрацю, координувати та поглиблювати співпрацю з країнами СНД 
в галузі інформатизації.  Повноваження щодо представництва інтересів України в 
Координаційній раді надані Голові Держінформнауки Володимиру Семиноженку. 

Співпраця Україна – Білорусь. 
Реалізується пілотний проект міжнародної технічної допомоги «Сприяння 

створенню електронної системи попереднього обміну інформацією між митними 
службами Білорусі та України (PRINEX)». Завдяки системі  PRINEX сторони 
обмінюватимуться попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, 
які переміщуються через українсько-білоруський кордон, що сприятиме 
подальшому зростанню товарообігу між Україною та Республікою Білорусь.  
Проект реалізує Міжнародна організація з міграції за фінансової підтримки 
Європейського Союзу.  Впровадження проекту забезпечує Державний митний 
комітет Республіки Білорусь та Міністерство доходів і зборів України у рамках 
Флагманської ініціативи «Інтегроване управління кордонами» програми 
Європейського Союзу «Східне партнерство».  

Співпраця Україна – Казахстан. 
4 квітня 2013 року в рамках зустрічі Прем’єр-міністрів України та Республіки 

Казахстан було підписано Програму співробітництва в галузі науки та технологій 
між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України і 
Міністерством освіти і науки Республіки Казахстан на 2013-2017 роки. Мета 
Програми – сприяти встановленню і розвитку взаємовигідних двохсторонніх 
наукових та технічних контактів між Україною та Республікою Казахстан. Сторони 
розвиватимуть співробітництво за такими напрямами – інформаційні та 
комунікаційні технології, науки про життя, енергетика та енергоефективність, 
глибока переробка сировини і продукції, нові речовини і матеріали, раціональне 
природокористування. Співробітництво передбачає виконання спільних науково-
дослідних та технічних проектів, обмін вченими, організацію спільних конференцій, 
симпозіумів, курсів та семінарів, обмін науковою і технічною інформацією, 
документами та ін.  

Співпраця Україна – Росія в сфері інформаційних технологій. 
Впродовж міжнародної щорічної конференції «IT – SUMMIT‘2013»1 4-5 квітня 

2013 року (м. Київ) підписано Угоду про спільний розвиток сфери інформаційних 
технологій між російською Асоціацією комп’ютерних та інформаційних технологій, 
Українською асоціацією «Інформаційні технології України» та Асоціацією 
підприємств інформаційних технологій. Визначені пріоритетні напрямки роботи, 
серед яких – розвиток національних програм інформатизації, перехід до 
інформаційного суспільства, підвищення якості підготовки IT-фахівців. Окремим 
пунктом в угоді вказано питання про зближення законодавства Росії та України у 
сфері IT-політики. Для реалізації цих завдань сторони домовилися вести спільну 
аналітичну роботу і забезпечувати систематичне проведення спільних заходів. 

Перша міжнародна бізнес-конференція «ABC: Ukraine & Partners». 
«ABC: Ukraine & Partners»2 – перший щорічний міжнародний бізнес-форум, 

організований за ініціативи уряду України відбувся 13-14 червня 2013 року в Києві. 
За два дні роботи в ньому взяли участь 3,5 тисячі осіб, які представляють більш, 
ніж 1,5 тисячі українських і зарубіжних компаній з 62 країн світу. Експерти 
вважають його проведення ознакою готовності центральної виконавчої влади до 
конструктивного діалогу з бізнесовим співтовариством.  Держінформнауки 
ініціював проведення круглого столу «Інновації в сфері високих технологій: умови 
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 http://www.it-summit.ru/conf2013/. 

2
 http://ukraine-partners.org. 
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діяльності та можливості для бізнесу», за яким розглядались питання розвитку ІТ-
індустрії, венчурне інвестування у високотехнологічні стартами та інноваційні 
структури в Україні. Відповідно до задуму ініціаторів форуму, Міжнародна бізнес-
конференція «ABC: Ukraine & Partners» проводитиметься щорічно і стане 
майданчиком спільного пошуку владою і бізнесом шляхів підвищення 
конкурентоспроможності української економіки. Захід має достатній потенціал для 
того, щоб стати важливим інструментом розвитку міжнародного економічного 
співробітництва України, ефективного пошуку ділових партнерів, активного 
залучення іноземних інвестицій в економіку країни, презентації економічного 
потенціалу України. 

  
Українсько-корейська співпраця. 
У серпні 2012 року відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Миколи 

Азарова та Уповноваженого Президента Республіки Корея Лі Дже О щодо 
обговорення питань співробітництва у сфері електронного урядування. За оцінкою 
міжнародних рейтингів Південна Корея вже другий рік поспіль посідає 1 місце і 
визнана провідною країною у сфері електронного урядування. Під час зустрічі 
Голови Держінформнауки Володимира Семиноженка із Надзвичайним і 
Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Кім Ин Цжуном підтримано 
пропозиції  щодо організації постійних консультацій південнокорейських фахівців 
з питань впровадження електронного урядування в Україні, навчання українських 
фахівців в сфері електронного урядування в Республіці Корея, створення на базі 
Національного центру електронного урядування Українсько-Корейського центру 
інновацій в сфері електронного урядування, розвитку співробітництва з приватним 
сектором і органами місцевого самоврядування, зокрема щодо реалізації 
пілотного проекту «Електронна Дніпропетровщина».  

3-20 листопада 2012 року відбувся візит-стажування української делегації до 
Південної Кореї з метою обміну досвідом у сфері електронного урядування та 
електронної демократії, інформатизації та розбудови інформаційного суспільства.  

У травні 2013 року компанія «Samsung Electronics Україна» відкрила науково-
дослідні центри у Києві та Харкові задля обміну знаннями щодо використання 
передових технологій.  

Українсько-австрійська співпраця. 
29 березня 2013 р. Глава Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації України Володимир Семиноженко зустрівся з генеральним 
директором ДП «Сіменс Україна» Корнеліусом Гранінгом (Австрія). Мета зустрічі - 
обмін досвідом щодо електронного урядування. Генеральний директор «Сіменс 
Україна» підкреслив, що для України, яка знаходиться на початку шляху до 
електронного урядування, важливо, по-перше, врахувати успішний досвід 
інформатизації інших країн й, по-друге, використати власні ІТ-розробки. Корнеліус 
Гранінг дав високу оцінку прагненню українських урядовців та Прем’єр-міністра 
Миколи Азарова особисто співпрацювати з іншими країнами, які мають позитивний 
досвід формування електронної демократії. Наприкінці квітня відбувся візит 
української делегації до Австрії з метою ознайомлення з досвідом впровадженням 
електронного урядування.  

Міжнародний форум «PKI – Forum Україна». 
10-12 квітня 2013 року пройшов Другий міжнародний форум з електронного 

цифрового підпису «PKI – Forum Україна 2013»1, організатором якого виступила 
Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології 

                                                           

1
 http://www.pki-forum.com.ua 
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України» за підтримки Міністерства юстиції України, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної податкової 
служби України. Особливу увагу і викликала ініціатива державних органів щодо 
вдосконалення законодавства України у сфері розвитку інфраструктури відкритих 
ключів та надання послуг електронного підпису, адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу. Також бурхливо обговорювалася 
тематика прикладних і науково-технічних аспектів створення, застосування і 
розвитку національної системи електронного цифрового підпису відповідно до 
вимог майбутньої транскордонної електронної спільноти. Проведення круглого 
столу «Питання регулятору» дозволило об'єднати компетентних представників 
контролюючих і регулюючих органів у сфері електронного цифрового підпису та 
надати унікальну можливість представникам бізнесу задати актуальні та хвилюючі 
питання, які виникають при практичній реалізації певних норм права. Підписано 
Меморандум про наміри між організаційними комітетами міжнародних 
конференцій з проблематики інфраструктури відкритих ключів та електронного 
підпису у м. Санкт-Петербург. 

Міжнародне співробітництво на рівні органів місцевого 
самоврядування. 

Вінницька міська рада спільно із ГО «Подільська агенція регіонального 
розвитку» з серпня 2013 року розпочинає проект «Українське прозоре місто: 
Пілотна модель електронного управління для покращення надання 
адміністративних послуг» за підтримки Європейської Комісії. Проект передбачає 
створення, тестування та впровадження моделі Прозорого міста у Вінниці, яка 
заснована на ІТ-рішеннях для покращення онлайн доступу до інформації про 
місцеве самоврядування, доступ до адміністративних послуг та інших важливих 
муніципальних функцій.  

У Вінниці 26-27 липня 2012 року відбулася конференція за участю 
міжнародних експертів «Smart city1: електронні технології для забезпечення 
розвитку локальної демократії та сталого міського розвитку». Організатором 
конференції став проект ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого 
розвитку» у співпраці із Вінницькою міською радою, Асоціацією «Міста 
електронного врядування України» та КП «Інститут розвитку міст». Мета заходу - 
ознайомлення міст із концепцією «розумних міст» (Smart city), узагальнення 
напрацьованого досвіду, обмін кращими практиками між містами та стимулювання 
до пошуку можливостей формування у містах інтегральних підходів до міського 
розвитку. 

Проект розвитку електронного самоврядування на Прикарпатті та, зокрема, в 
обласному центрі реалізовуватимуть фахівці Академії електронного урядування 
(Естонія) за підтримки міністерства закордонних справ Естонії і Шведського 
агентства з міжнародного розвитку (SIDA). Офіційними партнерами проекту 
виступили облдержадміністрація, громадська організація «Агентство з розвитку 
приватної ініціативи» і державний бюджетний заклад «Івано-Франківський 
регіональний центр інвестицій і розвитку». Проект передбачає декілька етапів: 
аналіз стану з запровадженням технологій електронного самоврядування у містах 

                                                           

1
 Традиційно міста визначають як «Smart city», якщо на місцевому рівні інвестиції в людський та 

соціальний капітал, а також в традиційні (транспорт) та сучасні (ІТ) інфраструктури комунікацій 
сприяють сталому економічному розвитку і високому рівню життя при розумному управлінні 
природними ресурсами та розвитку управління за широкої участі громадян. Ідеологія Smart city 
виражає прагнення до поєднання сучасних підходів до розвитку міст (забезпечення сталого 
розвитку, розвиток місцевої демократії, переорієнтацію на розвиток людського та соціального 
капіталу) на основі можливостей сучасних електронних технологій. 
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та районах Прикарпаття, проведення тижневого навчання для держслужбовців і 
працівників органів місцевого самоврядування у Таллінні і Стокгольмі та розробка 
описів двох-трьох можливих технологічних проектів з перспективою отримання 
фінансування від зарубіжних донорів на їх реалізацію. Варто додати, що проект 
підтримки розвитку електронного самоврядування реалізовуватиметься наразі, 
крім Івано-Франківська, ще й у Калуші та Долині.  

23-24 квітня 2013 року відбувся 2-й Кіровоградський соціально-економічний 
форум «Інформаційне суспільство і влада»1 (м. Кіровоград), участь в якому взяли, 
у тому числі за допомогою вебінару, представники України, Росії та Молдови. 
Обговорено низку проблемних питань щодо розвитку індустрії знань, цифрового 
документообігу та електронної влади. За підсумками роботи форуму прийнято 
Звернення до Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань 
інформатизації та інформаційних технологій, Кабінету Міністрів України.   

11-12 квітня 2013 року у м. Львові відбувся вступний дводенний семінар 
«Електронне урядування. Досвід Польщі та України». В роботі семінару взяли 
участь більше 50 представників бібліотек, неурядових організацій, органів місцевої 
влади Львівщини та експерти організацій «Forum Lubelskich Organizacji 
Pozarządowych», «Stowarzyszenie Centrum Współpracy Polska-Wschód» з Любліна, 
ГО „Європейський діалог”, Регіонального тренінгового центру Львівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки. Семінар відбувся за підтримки двох проектів – 
проекту «Громадські інформаційні центри у Львівський області», який спів 
фінансується Міністерством закордонних справ Польщі по програмі «Підтримка 
демократії» та проекту «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування», 
що співфінансується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів – 
виконавцем проекту міжнародної технічної допомоги «Глобальні Бібліотеки 
«Бібліоміст-Україна». Наступним кроком стане продовження навчальних тренінгів з 
електронного урядування для широкого цільових аудиторій, проведення 
діагностики ситуації в районах щодо розвитку системи надання адміністративних 
послуг громадянам та підготовки до навчального візиту учасників до Польщі.  

12 липня 2013 року відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння 
між Львівською міською радою, Шведською агенцією міжнародної співпраці та 
розвитку Sida та Академією електронного урядування Естонії про фінансову 
підтримку проекту впровадження електронного документообігу у Львівській міській 
раді. Проект реалізовується відповідно до Програми впровадження електронного 
урядування у Львівській міській раді на 2013-2014 роки, затвердженої ухвалою 
сесії від 30 травня 2013 року №2311. Пріоритетними завданнями Програми є 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес надання послуг 
громадянам, розширення спектру послуг через Інтернет, модернізація роботи з 
документами громадян у Львівській міській раді. Проект передбачає скорочення 
часових витрат та забезпечення прозорої процедури для опрацювання звернень 
громадян завдяки впровадженню інформаційних технологій. Основне завдання 
проекту – перехід з паперового на електронний документообіг. Це дасть 
можливість у 8 разів скоротити час на проходження документів з моменту їх 
реєстрації до надходження до кінцевого виконавця. Також процедура проходження 
електронних документів буде висвітлюватися на сайті Львівської міської ради. 
Власник звернення за реєстраційним номером та пін-кодом зможе перевірити стан 
виконання свого звернення та історію роботи з ним. 

Впровадження міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий 
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 http://kr-forum.org.ua/index.php?PGID=15 
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Уряд» (Open Government Partnership)1. 
В рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН у 2011 році 8 країн (Бразилія, 

Сполучені Штати Америки, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни, Південно-
Африканська Республіка, Сполучене Королівство) започаткували міжнародну 
Ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі - Партнерство), спрямоване на 
підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності державних органів, 
підтримку залучення інститутів громадянського суспільства до формування 
державної політики, впровадження високих стандартів професійної чесності в 
державному управлінні. 

Президент України В.Ф. Янукович взяв участь в інавгураційній церемонії 
Партнерства у м. Нью-Йорку та підтвердив готовність України приєднатися до 
зазначеної ініціативи.  

Урядом прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 квітня 
2012 р. №220-р «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд» від 18 липня 2012 р. №514-р «Про затвердження 
плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. №671 «Деякі питання 
реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», реалізація яких в 
цілому, та 2013 році зокрема, стала дієвим механізмом із реалізації міжнародної 
ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та виконання яких гідно позиціонує 
нашу державу на міжнародній арені. 

Під головуванням Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та 
інформатизації України утворено Міжнародну раду представників міжнародних 
організацій та інституцій, що працюють в Україні та підтримують впровадження 
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». До складу ради увійшли: 
Представництво Програми Розвитку ООН в Україні, Представництво Світового 
Банку в Україні, Програма сприяння Парламенту в Україні, ОБСЄ, Міжнародний 
фонд «Відродження», Національний демократичний інститут, Програма 
«Бібліоміст» Ради міжнародних та наукових обмінів – IREX, Проект Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) «Локальні інвестиції та національна 
конкурентоспроможність», компанія «Майкрософт Україна». 

Україна взяла на себе 30 зобов’язань із 45 заходами до кінця 2013 року за 
напрямами: «Залучення громадськості до формування та реалізації державної 
політики» (10 заходів), «Забезпечення доступу до публічної інформації» (6 
заходів), «Запобігання і протидія корупції» (7 заходів), «Підвищення якості надання 
адміністративних послуг» (5 заходів) та «Впровадження технологій електронного 
урядування та розвиток електронної демократії» (17 заходів). 19 липня 2013 року 
громадські експерти на чолі з Transparency International Україна представили 
результати річної роботи з моніторингу впровадження Україною міжнародної 
ініціативи. Формат ініціативи передбачає, що держава бере на себе чіткі 
зобов’язання по зазначених пріоритетах. Уряд раз на рік оцінює успішність 
імплементації міжнародної ініціативи, громадськість готує альтернативний звіт. 
Обидва звіти щороку презентуються на глобальному рівні, де вирішується доля 
продовження ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у кожній країні. Цьогорічні 
звіти будуть представлені в Лондоні восени. Наприкінці року Керівний комітет 
Ініціативи проведе свій незалежний міжнародний моніторинг впровадження 
Ініціативи у країнах-учасницях.  Загальний показник виконання Плану заходів – 
55%.  Рівень виконання заходів по розділах такий: залучення громадськості до 
формування та реалізації державної політики – 55%; забезпечення доступу до 

                                                           

1
 Офіційний сайт Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» - http://ogp.gov.ua 

http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
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публічної інформації – 38%; запобігання і протидія корупції – 64%; підвищення 
якості надання адміністративних послуг – 55%; впровадження технологій 
електронного урядування та розвиток електронної демократії – 66%. 

Напрям «Впровадження технологій електронного урядування та розвиток 
електронної демократії» має найбільшу кількість запланованих заходів – 17 та 
найвищий відсоток виконання – 66%. Багато заходів, що були включені до Плану 
дій ПВУ-ініціативи вже були заплановані ще до приєднання України до ініціативи 
Партнерство «Відкритий Уряд», а деякі вже були включені в процесі виконання. Це 
позитивно сприяло і виконанню заходів ініціативи, і позитивному руху в напрямку 
впровадження технологій електронного урядування. Додатковим фактором 
успішності стало фінансування заходів з місцевих бюджетів та коштів міжнародної 
допомоги. Громадський моніторинг показав, що заходи даного розділу добре 
виконуються на регіональному та місцевому рівні: м. Київ, Дніпропетровська 
область, Волинська область. Так по місту Київ вже працюють Єдиний дозвільний 
центр та Центр надання адміністративних послуг, «швидкі послуги», електронна 
черга у дитячий садок. Дніпропетровська область демонструє по-справжньому 
регіональний масштаб охоплення ініціативою. Експерти позитивно відзначають 
роботу Національного центру електронного урядування (НЦЕУ). Проте 
сьогоднішній юридичний статус Центру (автономний відділ в складі державного 
підприємства) не дозволяє говорити про високу спроможність Центру чинити 
вплив на органи влади. Саме тому доцільним є вирішення питань легітимізації 
його статусу шляхом утворення державної бюджетної установи. Результати 
громадського моніторингу першого року впровадження Ініціативи відображена на 
наступних малюнках. 
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15 березня 2013 року у Києві відбулася підсумкова зустріч партнерів у 

впровадженні Ініціативи у країнах Східного Партнерства та Росії. За висновками 
експертів, серед країн можна відзначити флагманів – Молдову та Грузію, де 
імплементація OGP характеризується активними діями влади, прийняттям якісного 
законодавства, а також високим рівнем комунікації між владою та громадянським 
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суспільством. В інших країнах характерні такі проблеми, як невисокий рівень 
зацікавленості в Ініціативі зі сторони громадянського суспільства (Вірменія), 
недостатня комунікація між інститутами громадянського суспільства та владою 
(Росія, Україна), відсутність політичної волі (Вірменія, Азербайджан, Україна та 
Росія), а також низька якість розробленого в рамках національного плану 
законодавства (Азербайджан, Україна).  Під час заходу було названо 
представників урядових структур кожної з країн Східного Партнерства за успіхи у 
втіленні Ініціативи. Від України відзначено Національний центр електронного 
урядування.   

Програма Розвитку ООН в Україні, Національний центр електронного 
урядування, компанії Life :), Dell, Microsoft, Ciklum та Coca Cola Hellenic, 
міжнародні організації IREX, AIESEC та Transparency International Ukraine 
організували та провели 9-11 листопада 2012 року в Києві OPEN IDEAS 4UA1 - 
перший в Україні конкурс швидкісного програмування для соціальних проектів 
(хакатон) з трьох тем ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»» в Україні: 
підвищення прозорості та підзвітності, доступ до публічної інформації та 
електронна демократія. Open Ideas 4UA відрізнявся від класичного формату 
проведення подібного заходу тим, що об’єднував дві несхожі аудиторії: 
громадських активістів і молодь, які опікуються проблематикою протидії корупції, 
доступу до публічної інформації та залучення громади до проблем електронного 
урядування, та програмістів і дизайнерів, які знаються на різноманітних 
платформах та програмних продуктах. Для просування ідеї Open Ideas було 
створено окремий веб-сайт, який на момент старту події налічував 6146 
переглядів та 3683 унікальних користувачів (за 30 днів кампанії, що передувала 
заходу). Заявки для участі у змаганні подало 148 учасників та учасниць з різних 
куточків України, відібрано до другого туру – 61 конкурсант. Спектр ідей, що 
пропонувалися для участі у змаганні, вражав своїм творчим підходом та глибиною 
бачення проблем в суспільстві, що потребують вирішення. Серед найбільш 
оригінальних ідей: підвищення прозорості благодійних фондів, які існують при 
багатьох державних медичних закладах України, застосування для підвищення 
якості пасажирських перевезень у потягах Укрзалізниці, створення веб-платформ 
для доступу до публічної інформації, боротьба проти хабарів, що їх вимагають за 
отримання послуг у дитсадках, школах, пологових будинках тощо. Всі запрошені 
отримали можливість послухати презентації визнаних експертів з реалізації 
електронних проектів, розробки інфографіки, просування ідей через соціальні 
мережі та залучення краудфандингу для забезпечення сталості своїх ідей. 
Особливо цікавою стала презентація Джуліо Кваджотто з Регіонального бюро 
ПРООН в Братиславі, який розповів як перетворити онлайн-ідеї на впливові 
інструменти розвитку соціальних інститутів, бізнесу та змін у суспільстві.  

Національним центром електронного урядування України спільно із 
Національною академією державного управління при Президентові України, 
Асоціацією органів місцевого самоврядування «Міста електронного врядування» 
за підтримки Програми Розвитку ООН, Міжнародного фонду «Відродження» та 
компанії «Майкрософт Україна» створюється новий портал управління знаннями 
«Ми розвиваємо електронне урядування», який планується офіційно презентувати 
під час міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні» у 
жовтні 2013 року.   

В рамках реалізації Меморандуму з реалізації програми «Публічні бібліотеки 
– мости до електронного урядування» між Державним агентством з питань науки, 

                                                           

1
 http://www.openideas4ua.org 
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інновацій та інформатизації України, Національним центром електронного 
урядування та програмою «Бібліоміст» Ради міжнародних наукових досліджень та 
обмінів – IREX визначені найкращі проекти співпраці бібліотек і громадськості. 
Презентовано практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного 
урядування «Влада – Бібліотека – Громада»1. Видання підготовлено Центральною 
бібліотекою ім. М.Л.Кропивницького (м. Миколаїв). Посібник знайомить з 
основними засадами розвитку електронного урядування в Україні та світі, 
практичним досвідом бібліотек країн з різним рівнем впровадження е-урядування, 
містить рекомендації та іншу корисну інформацію щодо організації доступу до 
послуг електронного урядування в бібліотеках України. Участь у підготовці збірки 
брали й міжнародні експерти Естонії, Латвії, США, Росії, Казахстану та Білорусі. 
Використано матеріали Російської, Американської та Української бібліотечних 
асоціацій щодо ролі бібліотек у наданні доступу до інформації та отриманні 
електронних послуг. Проаналізовано діяльність Всеукраїнської мережі Пунктів 
доступу громадян, створеної в рамках Програми сприяння Парламенту ІІ за 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Висновки. 
Становлення глобального інформаційного суспільства є складовою процесів 

глобалізації, котрі базуються на активізації обміну інформацією та знаннями. 
Інформація та знання – стратегічні ресурси держави, а забезпечення доступу до 
них – один з факторів соціально-економічного розвитку країни. Забезпечення 
інтеграції до глобального інформаційного суспільства - важливе завдання країни. 
Формування інформаційного суспільства в Україні сьогодні є необхідною умовою 
повноцінної інтеграції до світової економіки.    

Посилення міжнародного співробітництва в галузі розвитку інформаційного 
суспільства та впровадження електронного урядування – один із важливих 
напрямів політики України. Україна має долучатися до розробки міжнародних норм 
і механізмів, міжнародного обміну інформацією, формування системи 
інформаційної безпеки, дослідницьких проектів за пріоритетними напрямами 
науки, технологій та техніки, розробки міжнародних стандартів, гармонізації 
національної системи стандартів та сертифікації із міжнародною системою, 
ініціювати та впроваджувати спільні проекти. 

Міжнародне співробітництво у сфері розвитку інформаційного суспільства та 
впровадження електронного урядування переважно спрямовано на впровадження 
спільних окремих ініціатив та проектів, виконання міжнародних зобов’язань. 
Україна має активніше використовувати потенціал міжнародного співробітництва. 
Першочерговими завданнями має стати розробка: 

 дорожньої карти2 з метою сприяння реалізації інтересів країни через 
ефективне міжнародне співробітництво; 

 кількарічних програм співробітництва у сфері розвитку інформаційного 
суспільства та електронного урядування із країнами-лідерами та 
ключовими партнерами України, міжнародними фінансовими інституціями 
та, найголовніше, створення умов для їх виконання. 

 

                                                           

1
 http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/Vlada-biblioteka-gromada_posibnik.pdf 

2
 Дорожня карта – документ, який визначає послідовні шаги взаємодії України із іншими країнами 

та міжнародними організаціями з питань розвитку інформаційного суспільства та електронного 
урядування  
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Висновки  та рекомендації 

 
 
За рік, що минув, в цілому зберігалась світова динаміка розвитку 

інформаційного суспільства, не відбулося істотних змін в його темпах та 
напрямках, в основному залишились ті ж самі лідери, що пов’язано, насамперед, з 
рівнем соціально-економічного розвитку та використанням певного накопиченого 
досвіду цими країнами в даній сфері. Загалом, це демонструє ефективність 
відповідної державної політики розвитку країн-лідерів. 

Тенденції інноваційного розвитку додатково підкреслюють безпосередній 
зв'язок високих темпів розвитку інформаційного суспільства, високотехнологічних 
виробництв, зростання національного доходу та добробуту населення.  

 Для України, відставання від цих темпів може поступово привести країну до 
аутсайдерів світового розвитку. 

Втім, в країні спостерігається поширення нових традицій, звичок та культури 
використання інформаційних технологій. Це стосується, насамперед, істотного 
поширення соціальних мереж, використання для багатьох сфер економічної та 
соціальної діяльності мобільних пристроїв. 

Національна Інтернет-інфраструктура в Україні достатньо розвинена для 
підтримки зростаючих темпів доступу до Інтернет та розвитку ІТ-ринку країни в 
цілому, який випереджає багато інших галузей економіки за темпами розвитку. В 
той же час, ці темпи занадто низькі в порівнянні зі світовими, що призводить до 
повільного відставання України в світових рейтингах розвитку інформаційного 
суспільства, особливо в останні 2 роки.  

В Україні одним з головних завдань державної політики є поширення 
використання ІТ в різних сферах життєдіяльності громадян, суспільства та 
держави. Судячи з поточного розподілу Інтернет-користувачів, фактор вартості 
доступу не є вирішальним. Головне – розуміння переваг використання ІТ в своїй 
життєдіяльності. 

В 2013 році кількість Інтернет-користувачів в Україні досягла 19,7 млн., що 
складає більше 43% наявного населення. Країна займаєхоча й низьке, але вище 
за середнє місце в світових рейтингах. Україна є одним з лідерів Східної Європи у 
наданні послуг з офшорного програмування, має одні з найнижчих ІТ-тарифів (6 
місце).  

Згідно з прийнятою Національною системою індикаторів рівня розвитку 
інформаційного суспільства був проведений аналіз поточного стану в регіонах 
України. За індексом проникнення інформаційних технологій в життєдіяльність 
суспільства м. Київ істотно випереджає інші регіони України, за ним йдуть 
Запорізька, Одеська та Івано-Франківська області. Далі, загалом, спостерігається 
достатньо рівномірна картина поточного стану розвитку. В той же час, значення 
індексу по Києву майже вдвічі перевищує значення по областях-аутсайдерах. 

Виходячи з цього індексу та індикаторів, за допомогою яких він будується, 
подальша державна політика з поширення використання ІТ в життєдіяльності 
суспільства повинна мати, перш за все, чітке регіональне спрямування і може 
виглядати як «підтягування до Києва» через сукупність конкретних заходів, 
спрямованих на підвищення того чи іншого індикатора в залежності від регіону. 

Тобто, державна політика має орієнтуватися на доведення, насамперед, 
громадянам всіх переваг використання та розвитку ІТ.  
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В сфері бізнесу ця політика, перш за все, має включати: 

 залучення бізнесу до ІТ-сфери, стимулювання розвитку електронної 
економічної діяльності та розробки високих технологій;  

 створення національних ІТ-продуктів, просування національного ІТ-бізнесу 
на міжнародні ринки. 

Державна політика розвитку інформаційного суспільства повинна стати 
єдиною загальнодержавною, де як складові мають бути представлені цілі та 
завдання фінансового, економічного, технологічного соціального, ресурсного, 
особистісного розвитку тощо.  

Однією з загальних проблем, що заважає успішній реалізації державної 
політики України в цій сфері є неузгодженість, а іноді суперечливість процесів її 
виконання, розпорошеність по гілках влади, коштах, методах та засобах.  

Державою продовжує використовуватися успадкована командно-
адміністративна структура влади, яка не відповідає сучасним умовам. 
Декларативними лишаються визначені законодавчо основні пріоритетні напрямки 
державної політики, насамперед, це:  

 провадження узгодженої діяльності всіма органами влади із залученням 
інститутів громадянського суспільства та представників ділових кіл;  

 удосконалення принципів державного управління, структури і функцій, 
адміністративних процесів в органах влади. 

Першим кроком в реалізації такої політики є оптимізація діяльності самої 
влади, її структури, підвищення оперативності та якості рішень, скорочення 
бюджетних витрат на утримання владної структури та сукупних непродуктивних 
витрат часу та коштів при взаємодії влади, населення та бізнесу, тобто реального 
партнерства, що декларується затвердженою Стратегією розвитку інформаційного 
суспільства. 

Сьогодні на державному рівні прийнято цілу сукупність законодавчих та 
нормативних документів в сфері ІТ, розвитку інформаційного суспільства, 
інформатизації та електронного урядування. Але, законодавча база теж має 
значну кількість невизначеностей та суперечностей. Це виражається, насамперед, 
у неадекватно великій кількості регулюючих норм і інститутів, адміністративному і 
податковому тиску на суб’єктів діяльності. Держава, регулюючи розвиток 
інформаційного суспільства та електронного урядування, демонструє низьку 
спроможність ефективно справлятися з прийнятими повноваженнями.  

Нормативні положення законодавства, які дуже часто коригуються,  
виявляються ще більш суперечливими, розмитими і неузгодженими з реальними 
потребами розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та електронного 
урядування, ніж правові норми, які діяли раніше.  

Деякі загальноекономічні і суспільно значущі правові акти розробляються і 
приймаються без урахування специфіки ІТ-діяльності. Це не тільки негативно 
впливає на розвиток інформаційного суспільства та електронного урядування, але 
й породжує необхідність створення значного масиву відомчих, недостатньо 
узгоджених між собою документів. У багатьох соціально-економічних і 
загальногромадянських нормативних документах інформатизаційний блок просто 
відсутній. Це стосується навіть правових актів, які безпосередньо впливають на 
розвиток інформаційного суспільства, інформатизації та електронного урядування.  

Для вітчизняного законодавства характерний значний розрив у часі між 
ухваленням нормативно-правових актів і подальшою розробкою конкретних 
нормативів, процедур, механізмів їх реалізації. 

В Україні не має однозначної, достатньо достовірної статистики щодо 
поширення інформаційних технологій, розвитку інформаційного суспільства. 
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Держстат не дає навіть базової регулярної інформації з Інтернет-користувачів та 
інших ключових показників ІТ-ринку.  

Справа в тому, що неузгодженість, суперечливість, некоординованість, 
необґрунтованість механізмів державного управління призводять не тільки до 
зниження їх ефективності та результативності, а є також джерелом загрози 
національній безпеці. 

Зокрема, залишаються відкритими проблеми використання персональних 
даних, запроваджуються проекти створення відомчих загальнонаціональних 
реєстрів, які допускають втручання у приватне життя, в тому числі з надмірним 
використанням реєстраційного номеру платника податку. 

Окремо, й практично без уваги розвивається стандартизація ІТ, хоча 
узгодження стандартів є необхідною умовою вступу до ЄС, чого добивається 
Україна. В цій сфері необхідно створити єдину систему стандартизації ІТ та 
технічної політики, провести аналіз стандартів ІТ щодо визначення першочергових 
та найбільш перспективних напрямів їх стандартизації. 

Також потребують уваги держави поширення засобів електронної та 
дистанційної освіти, електронної медицини, створення основ та поширення 
методів та засобів електронної демократії тощо.  

У сукупності необхідно відпрацювати науково-методологічне та інформаційно-
аналітичне підґрунтя єдиної державної інформаційної політики, яке дозволятиме, 
крім відпрацювання її окремих заходів здійснювати моніторинг, аналіз тенденцій та 
прогнозування розвитку інформаційного суспільства,  

Виходячи з цього, в межах Стратегії розвитку інформаційного суспільства, 
насамперед, необхідно: 

 підвищити роль Генерального державного замовника при формуванні та 
організації виконання Національної програми інформатизації; 

 налагодити системний діалог між органами виконавчої влади та 
інститутами громадянського суспільства;  

 забезпечити фінансування заходів із впровадження Державної цільової 
науково-технічної програми використання в органах державної влади 
програмного забезпечення з відкритим кодом; 

 забезпечити реалізацію пілотних проектів з впровадження технологій 
електронного урядування. 

На сьогодні поширення використання ІТ, розбудова інформаційного 
суспільства є єдиною основою ефективного вирішення найбільш актуальних 
проблем країни і вимагає відповідної уваги до себе, що разом надасть кращі 
можливості підвищити: 

 національну конкурентоспроможність за рахунок розвитку людського 
потенціалу, насамперед, у високоінтелектуальних сферах; 

 якість життя за рахунок економічного зростання, надання рівного якісного 
доступу до інформації, освіти, охорони здоров'я та адміністративних 
послуг, розширити можливості працевлаштування населення; 

 сприяти становленню відкритого демократичного суспільства. 
З метою підвищення рівня ефективності формування та реалізації державної 

політики розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та електронного 
урядування необхідно також розробити та впровадити механізм  державного 
управління цією сферою, якій дозволив би усунути дублювання та конкуренцію 
існуючих механізмів та державних органів в цій сфері, їх взаємні суперечності, 
сконцентрувати ресурси та зусилля на пріоритетних напрямах та стратегічних 
завданнях, підвищити його координованість, відкритість та прозорість. 

Одним з найважливіших факторів впливу на процеси розвитку 
інформаційного суспільства, інформатизації та електронного урядування є 
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готовність та вмотивованість державних службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування до впровадження ІТ в державне управління.  

В документі здійснено аналіз стану, виявлено основні проблеми, 
проаналізовано міжнародний досвід та запропоновано конкретні заходи щодо 
удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування електронному 
урядуванню. 
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Додаток. Перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 
зі створення державних інформаційних ресурсів  

 
Вид інформаційного ресурсу Нормативно-правовий акт 

Єдиний державний демографічний 
реєстр 

Закон України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» (від 20.11.2012 № 
5492-VI) 

Державний земельний кадастр 1) Закон України «Про Державний земельний 
кадастр» 
2) Порядок ведення Державного земельного 
кадастру, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
3) Порядок адміністрування Державного земельного 
кадастру затверджений Наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 
27.12.2012  № 836 

Державний реєстр інвестиційних 
проектів та проектних 
(інвестиційних) пропозицій 

Порядок ведення Державного реєстру інвестиційних 
проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 липня 2012 р. № 650 

Державний реєстр технологій Порядок реєстрації технологій та їх складових, що 
створені чи придбані за бюджетні кошти або 
створені чи придбані підприємствами державної 
форми власності, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 472 

Реєстр громадських об’єднань Порядок ведення Реєстру громадських об’єднань та 
обміну відомостями між зазначеним Реєстром і 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 
2012 р. № 1212 

Реєстр символіки громадських 
об’єднань 

Порядок реєстрації символіки громадського 
об’єднання, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 

Положення про Єдиний реєстр 
підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про 
банкрутство 

Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо 
яких порушено провадження у справі про 
банкрутство, затверджене Наказом Міністерства 
юстиції України від 15.09.2011  № 3018/5 (в редакції 
наказу Міністерства юстиції України від 18.01.2013 
№ 131/5) 

Єдиний реєстр арбітражних 
керуючих (розпорядників майна, 
керуючих санацією, ліквідаторів) 
України 

Порядок формування і ведення Єдиного реєстру 
арбітражних керуючих (розпорядників майна, 
керуючих санацією, ліквідаторів) України, 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України 
від 26.03.2013 р. № 541/5 

Єдиний державний реєстр тварин Положення про Єдиний державний реєстр тварин, 
затверджене Наказом Міністерства  
аграрної політики та продовольства України від 
25.09.2012 р. № 578 

Державний реєстр селекційних 
досягнень у тваринництві 

Положення про Державний реєстр селекційних 
досягнень у тваринництві, затверджене Наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 02.07.2012 р. № 385 

Реєстр сертифікатів якості зерна та Порядок ведення Реєстру сертифікатів якості зерна 
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продуктів його переробки та продуктів його переробки, затверджений Наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 11.06.2013 р. № 362 

Реєстр сертифікатів відповідності 
послуг із зберігання зерна та 
продуктів його переробки 

Порядок ведення Реєстру сертифікатів відповідності 
послуг із зберігання зерна та продуктів його 
переробки та надання відомостей з нього, 
затверджений Наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 11.06.2013 р. 
№ 361 

Реєстр сертифікатів на насіння 
та/або садивний матеріал 

Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння 
та/або садивний матеріал затверджений Наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 26.03.2013  № 222 

Державний реєстр виробників 
насіння і садивного матеріалу 

Положення про Державний реєстр виробників 
насіння і садивного матеріалу затверджено Наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 20.02.2013 р. № 115 

Єдиний реєстр для ведення 
автоматизованого обліку тракторів, 
самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-
будівельних і меліоративних 
машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів 

Положення про Єдиний реєстр для ведення 
автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, 
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-
будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, 
затверджено Наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 22.01.2013 р. 
№ 29 

Державний реєстр сертифікованих 
інженерів-землевпорядників 

Форми документів, необхідних для видачі 
Держземагентством України кваліфікаційних 
сертифікатів інженерів-землевпорядників та 
включення інформації про них до Державного 
реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників 
затверджено Наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 28.11.2012 р. 
№ 738 

Державний реєстр фізичних осіб - 
платників податків 

Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України від 06.11.2012 р. № 1147 

Реєстр великих платників податків Порядок формування Реєстру великих платників 
податків та Зміни до Порядку обліку платників 
податків і зборів затверджено Наказом Міністерства 
фінансів України від 11.09.2012 р. № 986 

Реєстр неприбуткових установ та 
організацій 

Положення про Реєстр неприбуткових установ та 
організацій, затверджений Наказом Міністерства 
фінансів України від 24.01.2013 р. № 37 

Реєстр суб’єктів індустрії 
програмної продукції, які 
застосовують особливості 
оподаткування 

Порядок ведення реєстру, форм реєстраційної 
заяви, заяви про анулювання реєстрації та 
свідоцтва про реєстрацію суб’єктів індустрії 
програмної продукції, які застосовують особливості 
оподаткування затверджений Наказом Міністерства 
фінансів України від 14.01.2013 р. № 12 

Реєстр виданих та отриманих 
податкових накладних 

Форму Реєстру виданих та отриманих податкових 
накладних та порядку його ведення, затверджено 
Наказом Міністерства фінансів України від 
17.12.2012 р. № 1340 

Реєстр гідротехнічних споруд 
морських портів України 

Порядок ведення Реєстру гідротехнічних споруд 
морських портів України затверджений Наказом 
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Міністерства інфраструктури України від 
18.02.2013 р. № 91 

Реєстр адміністративних послуг Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг 
затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 січня 2013 р. № 57 

Реєстр місцевих запозичень та 
місцевих гарантій 

Порядок ведення Реєстру місцевих запозичень та 
місцевих гарантій, затверджений Наказом 
Міністерства фінансів України від 25.07.2012 р. № 
866. 

Реєстр аудиторських фірм та 
аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових 
установ 

Порядок ведення реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких розпоряджень 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України, затверджений Розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 
26.02.2013 р. № 640 

Реєстр аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів 

Порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів 
затверджений Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25.10.2012  
№ 1519 

Реєстр морських портів України Порядок ведення Реєстру морських портів України 
затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2013 р. № 496 

Реєстр фінансових векселів Закон України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законів України 
щодо фінансових векселів» (4 липня 2013 року № 
407-VII) 

Державний реєстр речових прав на 
нерухоме майно 

Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку із 
запровадженням державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (4 липня 2013 
року № 402-VII) 

Єдиний державний реєстр 
інститутів спільного інвестування 

Положення про реєстрацію регламенту інститутів 
спільного інвестування та ведення Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного 
інвестування, затверджене рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
18.06.2013 р. № 1047 

Єдиний реєстр виданих ліцензій на 
провадження діяльності у сфері 
використання ядерної енергії 

Порядок формування, ведення Єдиного реєстру 
виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері 
використання ядерної енергії, затверджений 
Наказом Державної інспекції ядерного регулювання 
України від 14.06.2013 р. № 64-од 

Державний реєстр оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності 

Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності, затверджений 
Наказом Фонду державного майна України  від 
10.06.2013 р. № 796 

Єдина база даних звітів про оцінку 
для цілей оподаткування та 
нарахування і сплати інших 
обов’язкових платежів, які 
справляються відповідно до 

Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку 
для цілей оподаткування та нарахування і сплати 
інших обов’язкових платежів, які справляються 
відповідно до законодавства, затверджений 
Наказом Фонду державного майна України від 
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законодавства 10.06.2013 р. № 795 

База даних про вкладників Правила формування та ведення баз даних про 
вкладників, затверджені Рішенням виконавчої 
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 09.07.2012 р. № 3 

Реєстр учасників Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб 

Положення про порядок ведення реєстру учасників 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
затверджене Рішенням виконавчої дирекції Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб від 12.07.2012 р. 
№ 7 

Реєстр власників іменних цінних 
паперів 

1) Ліцензійні умови провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів) - депозитарної діяльності, а саме діяльності 
з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, 
затверджені Рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. № 815 
2) Положення про порядок дематеріалізації іменних 
цінних паперів, затверджене Рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30.05.2013 р. № 932 

Центральний депозитарій цінних 
паперів 

Положення про провадження депозитарної 
діяльності затверджене Рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 р. № 735 

Реєстр іпотечного покриття 
звичайних іпотечних облігацій 

Положення про іпотечне покриття звичайних 
іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру 
іпотечного покриття та управління іпотечним 
покриттям звичайних іпотечних облігацій, 
затверджене Рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27.12.2012 р. № 
1902 

Реєстр сертифікатів типу 
транспортних засобів та 
обладнання і виданих виробниками 
сертифікатів відповідності 
транспортних засобів або 
обладнання 

Порядок ведення реєстру сертифікатів типу 
транспортних засобів та обладнання і виданих 
виробниками сертифікатів відповідності 
транспортних засобів або обладнання, 
затверджений Наказом Міністерства інфраструктури 
України від 17.08.2012 р. № 521 

Єдиний електронний реєстр 
автобусних маршрутів 

Порядок формування, затвердження та ведення 
реєстру міжнародних, міжміських та приміських 
автобусних маршрутів загального користування, 
затверджений Наказ Міністерства інфраструктури 
України від 20.05.2013 № 305 

Реєстр страхових агентів, які 
мають право здійснювати 
посередницьку діяльність з 
обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних 
засобів 

Порядок реєстрації страхових агентів, які мають 
право здійснювати посередницьку діяльність з 
обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних 
засобів, у Моторному (транспортному) страховому 
бюро України, затверджений Розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 
18.04.2013 р. № 1270 

Реєстр суб'єктів господарювання, 
які здійснюють операції з 
дорогоцінними металами і 
дорогоцінним камінням 

Порядок обліку, створення та ведення реєстру 
суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з 
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, 
затверджений Наказом Міністерства фінансів 
України від 08.04.2013 р. № 465 
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Довідково-інформаційний реєстр 
перекладачів 

Порядок ведення Державною міграційною службою 
України Довідково-інформаційного реєстру 
перекладачів, затверджений Наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 11.03.2013 р. № 228 

Державний реєстр нерухомих 
пам`яток України 

Порядок обліку об'єктів культурної спадщини, 
затверджений Наказом Міністерства  
культури України від 11.03.2013 р. № 158 

Реєстр індустріальних 
(промислових) парків 

Порядок прийняття рішення про включення 
індустріального (промислового) парку до Реєстру 
індустріальних (промислових) парків, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 
2013 р. № 216 

Реєстр проектів наукових парків, 
реалізація яких потребує 
державної підтримки 

Порядок державної реєстрації проектів наукових 
парків, реалізація яких потребує державної 
підтримки затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1101 

Державний реєстр медичної 
техніки та виробів медичного 
призначення 

Порядок ведення Державного реєстру медичної 
техніки та виробів медичного призначення, 
затверджений Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 16.07.2012 р. № 533 

Реєстр оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 
медичного призначення 

Положення про реєстр оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби медичного призначення, 
порядок внесення до нього змін та форм заяв про 
декларування зміни оптово-відпускної ціни на 
лікарський засіб або виріб медичного призначення 
затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 07.09.2012 р. № 705 

Електронний реєстр пацієнтів Положення про електронний реєстр пацієнтів 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 червня 2012 р. № 546 

Електронний реєстр пацієнтів 
Вінницької, Дніпропетровської, 
Донецької областей та м. Києва 

Порядок ведення електронного реєстру пацієнтів 
Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей 
та м. Києва, затверджений Наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 30.08.2012 р. № 666 

Реєстр хворих на туберкульоз Порядок ведення реєстру хворих на туберкульоз, 
затверджений Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України  від 19.10.2012 р. № 818 

Єдиний реєстр проектів, що 
реалізуються в Україні з 
використанням ресурсів 
міжнародних фінансових 
організацій та міжнародної 
технічної допомоги 

Порядок ведення єдиного реєстру проектів, що 
реалізуються в Україні з використанням ресурсів 
міжнародних фінансових організацій та міжнародної 
технічної допомоги затверджений Наказом 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 03.12.2012 р. № 1378 

Єдиний державний реєстр 
виробників спирту етилового, 
коньячного і плодового, спирту 
етилового ректифікованого 
виноградного, спирту етилового 
ректифікованого плодового, 
спирту-сирцю виноградного, 
спирту-сирцю плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів 

Інструкція з ведення Єдиного державного реєстру 
виробників спирту етилового, коньячного і 
плодового, спирту етилового ректифікованого 
виноградного, спирту етилового ректифікованого 
плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-
сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів затверджена Наказом Міністерства фінансів 
України від 30.11.2012 р. № 1246 

Реєстр суб’єктів господарювання, 
які здійснюють оптову торгівлю 
спиртом коньячним і плодовим на 

Інструкція з ведення та використання даних Реєстру 
суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову 
торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі 
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підставі ліцензії на виробництво 
коньяку та алкогольних напоїв за 
коньячною технологією 

ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних 
напоїв за коньячною технологією, затверджена 
Наказом Міністерства фінансів України від 
28.11.2012 р. № 1231 

Реєстр операторів, провайдерів 
телекомунікацій 

Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів 
телекомунікацій затверджено Рішенням 
Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації  від 
01.11.2012 р. № 560 
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